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Ekstraordinært beboermøde tirsdag d. 12. maj kl. 19:30 i Det nye
fællesrum på Dania Kollegiet.
Der indkaldes til ekstraordinært beboermøde
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Torben. Referent: Søren Sneftrup.
2. Godkendelse af dagsorden og rettidig indkaldelse. Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra ordinært afdelingsmøde den 19. April
2009
4. Fremlæggelse af revideret budget for regnskabsåret 2009-2010 med
henblik på godkendelse. Enstemmigt godkendt
5. Behandling af forslag om ændring af internetopkobling for 2værelses lejligheder (stillet af bestyrelsen)
Dania III behandles særskilt for Dania I og II:
a. 2 stik pr. lejlighed med to IP-adresser og delt båndbredde
(4/1MBit). Efter omstilling vil abonnementet koste ca. 135 kr.
pr. måned pr. lejlighed, hvilket er en besparelse på ca. 55 kr. i
forhold til den nuværende løsning. Derudover skal der betales
på omstillingsgebyr på ca. 6.000 kr. for hele kollegiet.
Dania I + II. For: 12. Imod: 0. Blankt: 0. Vedtaget.
b. 1 stik pr. lejlighed og én IP-adresse. Efter omstilling vil
abonnementet koste ca. 95 kr. pr. måned pr. lejlighed.
Derudover skal der betales en engangsudgift på ca. 38.000 kr.
for at få fjernet det ene stik i hver af 2-værelses lejlighederne
på hele kollegiet.
Dania I + II: For: 4. Imod: 8. Blankt: 0. Forkastet.
Dania III: For: 5. Imod: 1. Blankt: 6. Stikket i soveværelset
skal bibeholdes.
6. Evaluering af vinduespudsning foretaget 27/4-2009.
Flere beboere på 3. sal mener, at vinduerne var pænere inden de
blev pudset. Virkelig dårligt arbejde. Selv på 1. og i stuen var det
heller ikke optimalt. Idéen er rigtig god, men det skal fungere
ordentligt. Vi tager kontakt til varmemesteren.
7. Supplementsvalg til bestyrelsen:
Morten Miltersen, Helsingforsgade 17, 3. Lej 3. 8200 Århus N. stiller
op in absentia. For: 10. Blankt 2. Imod 0. Maria Sølvkjær,
Helsingforsgade 17, 3. Lej 2. 8200 Århus N. stiller op in persona.
Enstemmigt valgt ind.
8. Eventuelt.

