Referat af afdelings-/budgetmøde for beboerne
på Rosensgade Kollegiet
Mødet blev afholdt onsdag den 3. april 2019 klokken 18.30 i fællesrummet.
Dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent
Sofie Knutzen blev valgt.
2. Introduktion og præsentation af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv og hvad de laver i bestyrelsen,
efterfølgende navnerunde for alle deltagere.
3. Bestyrelsen fremlægger årsregnskabet
Bestyrelsen fremlagde regnskabet.
4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretning for perioden siden sidste møde
Bestyrelsen gennemgik hvad der har ændret sig siden sidst, og hvilke vedligeholdelsesprojekter der har været i gang.
5. Afdelingsbestyrelsen fremlægger driftsbudgettet, til godkendelse på
afdelingsmødet
Budgettet blev godkendt.
Under gennemgang af budgettet blev der fremlagt en række forslag til nye faciliteter i
fælleslokalet:
• Jack sticks
• Printer
Efter løs samtale blev det aftalt at den kommende bestyrelse ville kigge på det.
6. Behandling af indkomne forslag:
Der var forinden mødet rettidigt kommet en henvendelse fra en beboer vedrørende
støj fra fælleslokalet. Forslaget gik på at genoverveje ordensbestemmelserne og
desuden sørge for at de blev overholdt.
Ved drøftelse af forslaget på mødet, var der enighed om ikke at ændre på de

nuværende regler for brug af fælleslokalet. I stedet blev det besluttet, at den nye
bestyrelse vil sørge for at reglerne fremgår tydeligere og lave opslag på kollegiets
interne Facebook-gruppe.
Det blev overvejet at hæve bøden/afgiften for misligholdelse af fælleslokalet og
overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men dette vil blive drøftet internt i
bestyrelsen og evt. sammen med KK.
7. Valg af afdelingsbestyrelse og suppleanter:.
Følgende personer blev valgt til bestyrelsen:
Daniel Strand (formand):
Thomas Lyhne (næstformand):
Isabella Banh (kasserer):
Amalie Woel (1. suppleant):
Søren Lemche (2. suppleant): mangler (indhentes)

8. Evt.
Der blev talt løst om div. sociale initiativer, som den nye bestyrelse vil overveje
fremadrettet.
• Sommerfest (grille på terrassen) og julefrokost med plus one
• Tour de chambre
Der blev ligeledes talt om div. intitiativer til at gøre gården/haven mere hyggelig
• Solsenge og hængekøje
• Krydderurter i haven
Slutligt blev det foreslået, at skilte og afmærkninger på skraldespandende skal stå på
Engelsk, da der bor en del udenlandske studerende på kollegiet. Det vil den nyvalgte
bestyrelse overveje.
Mødet sluttede kl 19.30 ca.

