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Referat fra ordinært beboermøde 
27. april 2010 kl 19:00 i Ny fællesrum

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent

Johannes U. Jensen er valgt som referent.
Fællesrumsudlejer Jeppe Sørensen er valgt som dirigent.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde, samt 
godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
I. Beretning v. formand Maria Sølvkjær

Tak til de folk, der hjalp ved aktivitetsdag
Vi har fået nye ting i det gamle fællesrum, og inden for det næste halve års tid bliver anden 
halvdel også opfrisket.
Ny opvaskemaskine i ny fællesrum.
Nye griller og bænke på vej.
Opkøb af grund ved siden af er foreslået kollegiekontoret.

II. Gennemgang af budgetforslag for 2010-2011 v. kasserer Morten Elmvig Bruhn
Varme er blevet dyrere. Tidligere sidste år blev budgettet forkastet pga. netop varmen. Varmen 
er dog steget meget.
Der spørges til lys I cykelskurene, der ikke er tændt. Dette er ikke tiltænkt da der er installeret 
tænd sluk ure. Bestyrelsen kigger på sagen.
Der spørges til hvorvidt lygter skal være tændt om aftenen. Det er planen, og det pointers, at 
det ikke kan vedtages ændringer til dette på mødet.
Energi er bl.a. højt pga. vaskerier.
Ejendomsfunktionærer udgift deles solidarisk kollegier imellem.

III. Afstemning om budgetforslaget
Budgettet er vedtaget enstemmigt.

3. Behandling af indkomne forslag
I. Forslag om anlæg af udendørs cykelstativer

(stillet af Bestyrelsen)
a) Bestyrelsen foreslår, at der anlægges nye cykelparkeringspladser (incl. stativer) på 

kollegiets område. Placering af pladserne og øvrige detaljer omkring anlægsarbejdet vil  
blive gennemgået på mødet forud for afstemning. Forslaget har ikke direkte indflydelse på 
det kommende års budget, og kan således behandles særskilt.

Anders Lindholm Olsen fremlægger og motiverer forslag på vegne af Bestyrelsen.
Imod: 6
For: 20
Forslaget er vedtaget.

II. Forslag om revision af regelsæt for internet- og intranetadgang
(Stillet af Netværksgruppen)
a) Det på beboermødet fremlagte udkast til ændring i regelsættet træder i stedet for det 

eksisterende.
b) Beboermødet bemyndiger Bestyrelsen til at opdatere regelsættet til at være tidssvarende 

for den nuværende organisering af forholdene omkring brug af inter- og intranet.
Johannes U. Jensen fra Bestyrelsen/Netværksgruppen fremlægger og motiverer forslaget. 
Det nuværende regelsæt kan læses på:
http://daniakollegiet.dk/netvaerk/index.php?menu=6
Forslag a er vedtaget enstemmigt.

http://daniakollegiet.dk/netvaerk/index.php?menu=6
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III.Forslag om ændring af reglerne for brug af nyt fællesrum 
(stillet af Steffen D. Jensen, Finlandsgade 18 C, st. 3)
a) "Seneste tidspunkt for ophold i fælleslokalet er 23:00, medmindre efterfølgende dag er 

weekend, helligdag eller ferie. I det tilfælde er seneste tidspunkt 02:00. Ferie er defineret 
til dagene mellem jul og nytår og perioden 1. juli – 31.august."

b) "Seneste tidspunkt for ophold i fælleslokalet er 23:00, medmindre efterfølgende dag er 
weekend eller helligdag. I det tilfælde er seneste tidspunkt 02:00."

Steffen D. Jensen motiverer forslaget.
Steffen trækker forslaget, da forslaget efter eget udsagn er dårligt formuleret, og der stemmes 
ikke. Der opfordres til snak om emnet under Eventuelt.

4. Eventuelt
Larm fra fester:
Konteksten er, at nogen af de fremmødte er utilfreds med larm på kollegiet. Nogen mener, at det 
ikke er så slemt på selv Vilhelm Kiers Kollegium. Morten fra bestyrelsen henviser til at der ikke 
sker noget før der klages, og beboermappen skal måske ændres. Der opstår en generel konsensus, 
for at beboermødet er et for stort forum, og et udvalg sammensættes. Bliver dette til noget, vil 
bestyrelsen overveje at indkalde til ekstraordinært beboermøde, hvor nye regler kan vedtages. Det 
bliver også kendt, at larm kommer fra både det nye fællesrum og naboer.
Frivillige til udvalget er: Maria fra bestyrelsen, Steffen Jensen, Zsuzsánna Ördög og Nikolaj.

Engelsksprogede:
Meget er på dansk, mangler man ikke engelsksprogede? Morten Bruhn nævner, at mødet jo er på 
dansk. En anden mener, at det er lidt en skam med folk, der er kan dansk, og ikke kan være med i 
det sociale. Det bliver nævnt, at man kan evt. lave en bemærkning omkring, at engelske kan 
henvende sig.

Dania 3:
Pladen bag komfuret er blevet dampskadet. Hvad sker der? Der henvises til Henri af Morten.

Rengøring af det nye fællesrum:
Det konstateres, at der ikke sker meget rengøring, og man måske skal sætte beløbet op til 200. 
Anders Lindholm Olsen (fællesrumsudlejer) siger, at det blev gjort til aktivitetsdag, og ikke er et 
pengeproblem, men rengøringsfirmaerne. Det påpeges, at det er den overtagendes ansvar at tjekke 
rummet. Der foreslås indkøb af rengøringsstativ/vogn.

5. Referater fra tidligere beboermøder kan læses på 
daniakollegiet.dk

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Maria, Anders, Morten, Nicki og Johannes


