Referat af Kollegianerforeningsmøde
Søndag d.16.02.20 kl. 10-11 på 11.sal
1. Valg af ordstyrer
a. Asa
2. Valg af referent
a. Jakob
3. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
4. Godkendelse af referat fra forrige møde
a. Godkendt
5. Nyt fra Styregruppen
a. Kommende kollegianerforeningsmøder: 24/5 16/9, 24/11
b. Jakob stopper som kasserer i kollegianerforeningen og træder ud af
kollegianerforeningen. Der skal derfor vælges en ny kasserer. Brynjálvur stiller op
som ny kasserer.
i. 16 for, 0 imod, 0 blank
ii. Brynjálvur er valgt som ny kasserer i kollegianerforeningen.
6. Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene
a. Barudvalget
i. Barudvalget laver løbende småforbedringer som betales af det overskud der
genereres fra salg i baren.
b. Motionsudvalget
i. Der er udfordringer med rengøring, som motionsudvalget forsøger at finde
en løsning på.
c. Hønseudvalget
i. Hønsene ligger ikke så mange æg mere, så det skal måske overvejes om der
skal købes nye høns. Der er fordelt pasning af høns frem til maj måned.
d. Haveudvalget
i. Udvalget er ikke aktivt, men byhaverne skal fordeles her i foråret.
e. Værkstedsudvalget
i. Der skal ryddes op i værkstedet. Udvalget er i gang med at lave en plan for
hvordan oprydningen skal igangsættes.
f. 11. salsudvalget
i. Der er ikke noget nyt fra dette udvalg.
g. Tøjbytteudvalget
i. Tøjbytte var planlagt til i dag, men containeren er ikke blevet taget op ad
kælderen. Line spørger om nogle vil hjælpe med at bære poserne op fra
kælderen.
h. TV-udvalget
i. Der er oprettet en TV-pakke på TV’et på 11. sal, som alle kan bruge.
i. Genbrugsrummet
i. Der er blevet sat nye hylder op i genbrugsrummet, men der er stadig meget
rodet i rummet.

j. Fællesspisningsudvalg
i. Der er intet nyt fra dette udvalg
7. Nyt fra kassereren
a. Gennemgang af regnskabet.
8. Indkomne forslag
Der er indkomne forslag for beløb i alt: 52.450 (eksklusiv vedligeholdelse).
a) Værkstedsudvalget – Spånsuger – kr. 3000,a. Værkstedsudvalget mener at det er meget nødvendigt med en spånsuger i
værkstedet, da det støver meget når man benytter værktøjet dernede.
b. 14 for, 0 imod, 3 blank - Godkendt
b) Værkstedsudvalget – Diverse værktøj – kr. 3000,- (alternativt kr. 1030,- kun til dyksav)
a. Forslaget indeholder en dyksav samt diverse håndværktøj.
b. 11 for, 0 imod, 6 blank - Godkendt
c) Beboerrådet – Sommerfest – kr. 25000,a. Beboerrådet har sendt et udkast til et budget til sommerfesten. Hvis kr. 25000,ikke godkendes søges om 20.000, 15.000 eller 10.000,-. Der stemmes samtidig
om at pengene først bruges til sommer hvilket strider mod reglen om max. 3
måneder.
b. 14 for, 0 imod, 2 blank - Godkendt
d) Motionsudvalget – Serviceaftale – kr. 5000,a. Det er nødvendigt med en serviceaftale til motionsrummet, da redskaberne skal
serviceres en gang om året.
b. 16 for, 0 imod, 0 blank - Godkendt
e) Motionsudvalget – Bentræner – kr. 4250,a. Forslaget er trukket
f) Motionsudvalget – Spejl foran squats – kr. 1100,a. Forslaget er trukket
g) Motionsudvalget – Lat-tower – kr. 3250,a. Forslaget er trukket
h) Motionsudvalget – Hylder – kr. 350,a. Forslaget er trukket
i) Barudvalget – Vinsmagning – kr. 3500,a. Det er Dan som har søgt om tilskud til vinsmagningen og ikke barudvalget.
Vinsmagningen inkluderer denne gang også tapas. Der er plads til min. 15
personer og max. 25 personer. Forventet deltagerbetaling er 70-140 kroner per
person. Tilskuddet fra kollegianerforeningen udgør ca. 50 % af
deltagerbetalingen på kr. 280,-.
b. 6 for, 5 imod, 4 blank - Afvist
j) Brynjálvur – Papir og printerpatroner – kr. 500,a. Forslag er trukket
k) Herdis – Børnefest i beboerhuset – kr. 3500,a. 2 for, 2 imod, 9 blank - Afvist

9. Eventuelt
a. Der stilles et nyt forslag til vinsmagning hvor kollegianerforeningen betaler 30 % af
deltagerbetalingen (kr. 280,- per person) og egenbetalingen udgør ca. 70 %
svarende til ca. 200,-. Den samlede ansøgning er på kr. 2000,i. 8 for, 0 imod, 7 blank
b. Der gik desværre noget galt i leveringen med nemlig.com i dag, så der kommer en
masse kage, juice mv. lidt senere i dag.
c. Oprettelse af en børnekollegianerforeningsudvalg, som afholder møde efter det
almindelige kollegianerforeningsmøde. Der kan blandt andet søges om penge til
arrangementer, legetøj mv. Det er primært henvendt til skolebørn. Ebbe, Herdis,
Brynjálvur og Line melder sig ind i udvalget og de har kr. 300,- til rådighed per
måned (900,- pr. møde) som børene kan bestemme hvordan skal bruges. Udvalget
er godkendt og oprettet.
d. Ebbe stiller spørgsmål til en eventuel udvidelse af værkstedet og opfordres til at
spørge Leif.
Mødet sluttede kl. 11.15. Tak for i dag.

