19. april 2016

Referat af afdelingsmøde på Christiansbjerg
Kollegiet
Mødet afholdtes tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i kollegiets fællesrum.
Bestyrelsen var repræsenteret ved Anders, Rebecca og Christian.
Der var fremmødt 8 beboere.
Der var den 5/ 4-2016 udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1. Velkomst og valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen fremlægger
3. Gennemgang af Christiansbjerg Kollegiets budget 2016-2017
- Godkendelse af budgettet
4. Nyt fra Kollegiekontoret, samt kollegiets udvalgs- og ansvarsposter
5. Valg til afdelingsbestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.

1. Velkomst
Anders bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent. Anders blev valgt.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Vi har haft Tour de Chambre
Vi har fået fem nye spil til Playstation
Nyt sofabord i fællesrummet

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside og danner bilag for dette
punkt.
Regnskabet blev gennemgået af Rebecca og følgende blev bl.a. fremhævet:
Renovationsudgiften er steget, grundet folk ikke selv ringer til storskrald, men Svend skal
gøre det – det er derfor meget vigtigt, at beboere selv ringer til storskrald, fordi det ellers
koster penge!
Det fremhæves, at vi selv kan regulere vores forbrug af el, vand og varme, hvorimod de
andre poster kan der ikke gøres så meget ved.
El er faldet, varmen er steget, da vi har fået radiatorer på badeværelserne.
Vi skal nu betale for revision, hvorfor denne er steget.
Diverse udgifter er betaling af vagt i ferierne.
Hjemfald udgør ca. halvdelen af huslejestigningen.
Antennebidrag er faldet med 92 % grundet skifte til bolignet Aarhus fra Stofa og for meget
betalt sidste år.
Der blev spurgt til indvendig rengøring, som nok kommer vinduespudser og firmarengøring.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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4. Nyt fra Kollegiekontoret, samt kollegiets udvalgs- og ansvarsposter
Nyt fra Kollegiekontoret
Der kommer nye netværksswitches, fordi internettet er begyndt at blive for langsom.
Der er blevet poleret gulve på gangene.
Taget bliver udskiftet til sommer (juni-juli) – kan der blive kigget på emhætterne samtidig?
Soklen ved indgangen til fællesrummet bliver pudset på et tidspunkt.
Nyt fra haveudvalget
Der er planter klar til at blive sat og sået.

Fællesspisningsudvalg
Et arrangement med de andre kollegier finder sted på tirsdag i forbindelse med "Danmark Spiser
Sammen" (Folkebevægelsen mod Ensomhed) har vore 3 venskabskollegier besluttet sig for at afholde
en fællesspisning
Vi havde et fællesspisningsarrangement for to måneder siden.
Festudvalg
Vi har holdt Tour de Chambre for en måned siden.
Vi holder en sommerfest til sommer sammen med bestyrelsen.
Rengøringsarbejderne
De synes det går fint med at finde ind i den nye rytme.
Fællesrumsansvarlig
Sofie vil gerne af med posten, hun har haft lidt problemer med at folk ikke gør rent, når de har lejet
rummet og at folk generelt er dårlige til at overholde reglerne. Ingen melder sig til at blive den nye
fællesrumsansvarlig – Sofie fortsætter. Vi har brug for en ny fællesrumsansvarlig så hurtigt som
muligt, fordi det ikke er meningen, at en beboer kun gør det, fordi ingen anden vil.
Hvordan kan vi bruge fællesrummet uden fællesrumsansvarlig?

5. Valg til afdelingsbestyrelsen
0 antal bestyrelsesposter er vakante pga. fraflytning.
Bestyrelsen blev genvalgt.
Rebecca, Anders og Christian. blev valgt som hhv. formand, næstformand og kasserer

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Evt.
Der er en del problemer med cigaretskodder ved indgangene og bestyrelsen vil hurtigst muligt prøve
at finde en løsning på problemet – beboere påpeger, at en beholder til skodderne ikke må være for
stor, da den ellers bliver brugt til andet affald end cigaretskodder.
Folk skal sige til deres gæster, at de skal samle deres cigaretskodder op selv.
Anders fortæller, at hvis beboere oplever, at der er problemer med at elever fra Akademiet står og
ryger på Kollegiets grund, så skal de sige det til ham og så ringer han Akademiet, som så vil sørge for
at eleverne bliver straffet.
Der snakkes om en fælles forårsrengøring i maj måned.
Folk skal blive bedre til at smide skrald og særligt pap i containerne og ikke på jorden derude. Evt.
Kan papcontaineren måske blive tømt lidt oftere.
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Der diskuteres, om der skal sættes skilte op på græsplanen i vest, da folk, der lægger sig op ad
stueetagens vinduer om sommeren er til gene for dem, der bor i stueetagen. Skal skilte med ’Tag
hensyn til de andre beboere: Lig på græsset på den anden side af vejen’ sættes op?
Det er vigtigt, at tage hensyn når man bruger tørrerummene! Beboere har oplevet, at deres tøj er
blevet "surt" efter at folk har hængt vådt tøj i loftet, mens deres hang på tørrestativ. Fugten kan
umuligt slippe væk fra tøj på stativerne, når man hænger det på tværs.
Bestyrelsen takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 20.00
Referent: Christian

HUSK!
Kom gerne med idéer til nye ting til fællesrum eller andet: kontakt bestyrelsen omkring jeres
idéer og ønsker.
Er der noget der mangler/er i stykker: skriv det til Svend eller kontakt bestyrelsen (afhængig
af hvad det drejer sig om). Vi kan ikke ordne ting vi ikke ved noget om. Svend går ikke rundt i
lejligheder og på kollegiet og tjekker hvad der er i vejen, og bestyrelsen går ligeledes heller
ikke runder for at observere. Kontakt de rette hvis der er noget der skal forbedres! Kun på
den måde kan vi gøre kollegiet endnu bedre! 

