BEBOERMØDE D. 4/4-19
Gennemgang af budget:
-

Budget blev godkendt af de fremmødte beboere.

Nyt fra bestyrelsen:
-

-

-

-

-

Bestyrelsen er i gang med at oversætte diverse sedler til engelsk. Bl.a. vaskevejledning, info
om storskrald mm.
Bestyrelsen har besluttet at få malet fællesrummet. Bestyrelsen bestiller malere i
samarbejde med Svend.
Bestyrelsen vil gerne arrangere en arbejdsdag, hvor der bliver gjort rent og ryddet op
diverse steder på kollegiet. Dette er der stemning for blandt de fremmødte. Dagen
afsluttes med fælles aftensmad på kollegiets regning.
Bestyrelsen foreslår at få lavet et ”rygeområde” med ophængt cigaretspand/askebæger og
evt. med en bænk. Der skal sættes skilte op om, at man ikke skal ryge foran indgangene
eller smide cigaretskodder på jorden. Der bliver skrevet ud på facebook og snakket med
Svend ift. placering af et sådant område.
Der må ikke puttes eget vaskemiddel i skufferne i vaskemaskinerne. Vil man bruge sit eget
vaskemiddel skal det puttes direkte ind i maskinen i et vaskebold. Bestyrelsen sørger for at
få gjort noget ved skufferne, så de ikke kan benyttes mere.
Bestyrelsen køber solstole og solsenge til haven.
Christianshøj Kollegiets varmemester vil gerne have et skur til sine redskaber. De har
spurgt om vi vil afgive vores lille cykelskur til dette, så de ikke skal bygge et nyt. Efter
drøftelse mellem de fremmødte beboere er vi blevet enige om, at vi ikke vil afgive skuret til
dette, da vi af og til oplever pladsmangel til cykler.
Bestyrelsen fremhæver endnu engang, at hvis nogle beboere ønsker at opstarte et udvalg
(f.eks. festudvalg, fællesspisning, haveudvalg mm.) så skal i endelig henvende jer til dem.
Hvis beboerne spontant får idéer til ændringer, tilføjelser el.lign. Til kollegiet skal de
endelig kontakte bestyrelsen.

Valg af afdelingsbestyrelse og suppleanter:
-

Alle nuværende medlemmer af afdelingsbestyrelsen fortsætter.
Tinne (1.21.) er blevet suppleant, så der nu er en formand, næstformand, kasser og 2
suppleanter i bestyrelsen.

Forslag fra beboer + evt:
-

Ønske om at få nyt firma til at pudse vores vinduer, da flere beboere oplever, at det ikke er
blevet gjort ordentligt. Bestyrelsen snakker med Svend om dette.
Beboer gør opmærksom på, at postkasserne kan åbnes uden nøgler. Dette skal vi have
gjort noget ved! Bestyrelsen snakker med Svend om dette.
Storskrald bliver tit smidt ude ved skraldespandene og ikke hentet. Der hænger sedler om,
hvordan man skal gøre med storskrald. Bestyrelsen oversætter disse sedler til engelsk.

-

-

Papcontaineren er oftest overfyldt og der bliver smidt pap ved siden af den. Vi oplever at
der er andre udefra kommende der benytter vores papcontainer. Kan der evt. komme låse
på igen (som ikke fryser om vinteren). Bestyrelsen snakker med Svend om dette.
Beboere vil gerne have fjernet højbedene i haven, da de ikke bruges af nogen. Bestyrelsen
snakker med Svend om dette.
Stakittet i haven er væltet. Bestyrelsen snakker med Svend om at få det lavet igen.
Forslag fra beboer om fitnessrum. Bestyrelsen drøfter dette og undersøger, om det kan
findes fysisk lokale til det i kælderen.
Beboere ønsker flere grill. Der kan bygges flere murstensgrill og ellers kæber bestyrelsen
nye, der kun tilhører vores kollegie.
Forslag til sociale arrangementer på kollegiet: Pokeraften, filmaften, Øl-bowling, grillaften,
bingo-aften, brætspilscafé.

