Referat fra beboermøde d. 6. April 2016 kl 19.30
1. Valg af dirigent.
Simon er valgt
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
a. Alle beboere har fået en seddel, der informerer om skraldefaciliteter på
kollegiet samt brugen deraf.
b. Der er kommet tydelige husnumre på bygningerne i Skejbyparken.
c. Der er kommet en batteri-kasse i Skejbyparken.
3. Forslag: Øget medlemskab hos Bolignet Aarhus
a. Der er diskussion om hvad vi rent faktisk får af medbestemmelse. Der er
primært indflydelse på sammensætning af bestyrelsen, som fremadrettet
giver indflydelse på udviklingen i virksomheden. Yderligere vil det give mere
medbestemmelse på beslutninger på generalforsamlingen. Ét medlemskab
koster 10 kroner om måneden. I hele foreningen er der i alt købt ca. 1150
stemmer, heraf har kollegiet på nuværende tidspunkt én enkelt stemme.
Forslag stilles om at købe 192 medlemsskaber, for at maksimere kollegiets
indflydelse.
b. 3 ud af 12 er imod forslaget. Forslaget er vedtaget.
4. Fremlæggelse af afdelingens budget:
huslejestigning skyldes: renteindtægter forventes lavere. Overskuddet fra tidligere
år, er afviklet. Udgifterne ligger på det samme som de altid har gjort. Den konto Jan
benytter til vedligehold og reparationer, kører med mere underskud igen.
Hvorfor er der så stor forskel i udgifter til tv-programmer? Kollegiet har tidligere
betalt for lidt, for at modtage TV, og derfor har der tidligere været budgetteret med
en højere udgift til disse. Underskuddet er blevet tilbagebetalt, og derfor er udgiften
i budgettet reguleret væsentligt ned. Der vil snart blive udskiftet switches, hvilket vil
medføre mere stabilt internet. Ydermere er det planlagt at dørene i Skejbyparken
366 og 368 skal udskiftes. Kollegiet vil også få udskiftet 4 vaskemaskiner og 2
tørretumblere i den kommende periode.
a. Godkendelse af budget. Budgettet er enstemmigt godkendt.
5. Forslag til sociale arrangementer
a. Oprydningsarrangement d. 10. April
b. Søndags-filmhygge blev foreslået
6. Forslag til indsatsområder eller lignende for bestyrelsen.
a. Beboerne efterspørger en tidshorisont på at få sat persienner op i
lejlighederne på Ladefogedvej. Der rykkes for at få sat persienner op.
b. Indendørs måtter på Ladefogedvej – Har man problemer med måtterne som
fælder meget, bedes man kontakte varmemesteren hurtigst muligt. Han vil
da undersøge en evt. Kollektiv udskiftning af disse.
c. Diskussion om hunde på kollegiet. Der foreslås at få sat skilt op på kollegiet.
Forslaget har fuldkommen opbakning, og undersøgelsen for muligheden

påbegyndes snarest. Beboerne er klar over at skiltet vil blive overset, men
det vil forstærke deres opfordringer til forbipasserende med hunde, om at
forlade området. I forlængelse af diskussionen om indsats mod hunde på
kollegiet, foreslås der at beplantning af hæk omkring kollegiets grund, vil
virke afskrækkende. Forslaget tages op igen på et senere møde, hvis skiltet
ikke virker.
d. Der efterspørges et decideret cykelskur til Ladefogedvej. Eventuelt blot flere
cykelstativer på Ladefogedvej, idet mange par bor i lejlighederne, og der
derfor mangler pladser til cykler. En cykelrazzia sættes iværk i nærmeste
fremtid.
e. Der undersøges om kælderdørene i 366 også bliver udskiftet. Kælderdør i
den nye afdeling lukker ikke af sig selv. Dette bekymrer beboerne, da man
kan glemme at lukke døren efter sig.
f. Vaskemidlet der er skiftet til på kollegiet, er med parfume. Dette generer
beboerne, og der er bred opbakning til at få det gamle allergivenlige tilbage i
maskinerne.
7. Eventuelt
a. Der er stillet forslag om at nedsætte udvalg til at designe/indrette
fællesrummet.
Beboerne mener det er en god ide, og det er vedtaget.

