Finlandsgade 18a
DK – 8200 Århus N

www.daniakollegiet.dk
bestyrelsen@daniakollegiet.dk

Afdelingsmøde, 19. april 2009
Formalia
●
●
●
●

Valg af dirigent: Rasmus Ragnvald
Valg af referent: Søren Sneftrup
Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse. Godkendt, ingen
indvendinger.
Godkendelse af referat fra ordinært afdelingsmøde den 11.
november 2008. Godkendt, ingen indvendinger. Kan findes på
http://www.daniakollegiet.dk/bestyrelsen/?menu=8

Afdelingsbestyrelsens beretning.
• Der er blevet bestilt nye ovne, som vil blive leveret og stillet op i
løbet af sommeren til Dania 1 og 2.
• Dørpumper er blevet sat op i det nye fællesrum. Evaluering af
effekten sker sidst i mødet.
• Der er blevet sat sensorer i cykelskurene og sparepærer op rundt
omkring på kollegiet.
• Automatisk sæbedosering til vaskemaskinerne er sat i bero
grundet praktiske hensyn.
Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen
• Rygning: Vi opfordrer til at tage hensyn til hinanden og lade være
med at smide skodder over det hele.
Meddelelser fra diverse udvalg
• Baren: Det går godt økonomisk, men der mangler lidt opbakning fra
beboerne. Der er flere arrangementer i vente i den kommende
måned. Desuden bliver der arbejdet på at få lavet oppyntning
• Motionsrum: Vi mangler en motionsrumsansvarlig, så bestyrelsen
tager posten på sig foreløbigt.
• Netværk: Den nye hjemmeside er på vej, og der styr på det.
Gennemgang og godkendelse af budget for 2009/2010
• Budgettet blev ikke godkendt. Varmeprisen er budgetteret 25 %
højere end sidste år, selvom varmeforbruget reelt ikke er steget.
Budgettet blev ikke godkendt, da de fremmødte beboere ikke fandt
kasserens (Morten Bruhn) fremlægning af budgettet tilstrækkelig
grundig.
Behandling af forslag:
Bestyrelsens forslag:
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•
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Forslag om vinduesvask af hele Daniakollegiet 2 gange om
året. (Tilbud fra efteråret om ca. 30-35kr. pr. lejlighed) For: 7
Imod: 0 Blank: 0. Vedtaget.

Supplerende valg til bestyrelsen.
Ingen stiller op.
Evalueringer
● Evaluering om støjniveau i det nye fællesrum efter nye
støjdæmpende forslag: Det virker som om, det har hjulpet med
dørpumperne samt fået fjernet ”dørholderne”, så de ikke kan holdes
åbne. Der er ikke kommet nogen klager efter de blev sat i.
● Evaluering om Bolignet Århus. Den ene halvdel mener, at det
fungerer virkelig dårligt af og til, og hastigheden svinger meget. Den
anden halvdel mener, at det fungerer ganske fint det sidste halve år.
Internettet ryger dog en gang i mellem, nok cirka en gang om ugen i
ca. 30 sekunder. I sommerferien var der dog næsten en hel uge,
hvor internettet slet ikke virkede.
● Evaluering af Aktivitetsdagen. Aktivitetsdagen fungerede rigtig
godt. Det virkede som om, der var godt styr på det, og vi klarede det
hele på godt 2 timer. Fremmøde var på ca. 35. Man kunne dog godt
arrangere noget fælles-socialt evt. med frokost og få en hel dag ud
af det. Bestyrelsen tager dette forslag til efterretning.
Eventuelt
Forslag om ændring af internetabonnementet for 2-værelseslejligheder,
således at begge stik stadig er funktionelle, men på et abonnement.
(Besparelse på ca. 45kr. om måneden.) En anden mulighed er at fjerne det
ene stik helt og så spare mere. Der var generel enighed om, at det sidste
var den bedste løsning, og det vil komme på som forslag til næste
beboermøde.

