Beboermøde d. 18-06-2012
Fremmødte: Frank, John, Finn, Thomas, Sisse, Anna, Heimir, Mette, Karina, Anja, Mia Maja,
Nynne, Liza, Jeanette, Stine, Line (antal stemmer: 28)
1. Valg af dirigent
Sisse
2. Valg af referenter
Anja og Line
3. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra d. 19-09-2011
Godkendt
5. Fremlæggelse & godkendelse af årsregnskabet for 2011
Note 9, Konto 119 (Diverse udgifter)
30.000kr skal flyttes fra 2011 til 2012. Dette på baggrund af reparation af udsugning bag
baren der ikke kunne nås at blive udført før Januar 2012. Sisse har, efter aftale med DUAB,
fået flyttet beløbet til dettes års konto, men dette er ikke synligt i regnskabet. Et punkt
bestyrelsen skal være opmærksom på inden budgetlægning.
Konto 129 (Ekstraordinære udgifter)
Sisse stiller uforstående overfor det høje tab på lejeledighed, da realiteten er, at mange
lejligheder står tomme i 3-6 måneder (Der stæbes efter et max på 1-1½ måned). Beskeden
viderebringes til Ulrich i DUAB, der står for det administrative, såsom at melde
lejlighederne ledige hos CIU.
Konto 130: (Tab ved fraflytninger)
Line spørger ind til opkrævning hos fraflyttere da hun ved mange ikke er blevet kontaktet af
DUAB efter fraflytning. Beskeden viderebringes til Ulrich.
Note 14, konto 204 (Driftssikring)
Budgettet 2013 skal ligge 200.000 kr lavere.

Kollegiet er frikøbt fra kommunen. Vi modtager tilskud fra kommunen til vores lån taget i
den forbindelse. I 2010 modtog vi for stort tilskud, derfor skal posten ligge lavere fremover.
Note 26, konto 406 (Andre henlæggelser)
Penge der kan søges om via DUAB til konkrete projekter. Fx til adresseændring, nye rør etc.
Afstemning af godkendelse af årsregnskab 2012:
For: 25
Imod: 0
Blank: 3
6. Fremlæggelse af vedtægter samt ændring af disse og godkendelse
Afdelingsbestyrelsen skal forme et udkast af vedtægterne der herefter skal godkendes på
næste beboermøde i august.
For: 27
Imod: 0
Blank: 1
Godkendelse af en reducering i antal bestyrelsesmedlemmer.
Før: 12 medlemmer + en formand
Nu: 8 medlemmer + en formand: Godkendt
7. Valg af ny formand
Afstemning om Thomas som formand
For: 27
Imod: 0
Blank: 1
8. Valg af ny bestyrelse og kasserer
8.1. Bestyrelse
Disse medlemmer fortsætter yderligere 1 år:
Mette, Stine, Thomas, Channe
Stiller op til genvalg for en 2 år og 2 måneders periode:
Karina, Mia Maja, Anja, Nynne, Line
Alle valgt ind.
Suppleant: Anna
8.2. Kasserer
For: 26

Anja stiller op
Imod: 0

Blank: 0

9. Adresseændringssag
Nogle gårdes adresseændring er godkendt af Sisse.
Sisse afventer at godkende gårde der ved adresseændring vil høre til Slusevej.

10. Bag om Amagerkollegiet og de frivillige
Amagerkollegiets facebookside bliver hyppigt anvendt til at diskutere alt der vedrører
kollegiet.
Mange glemmer at det er frivillige der står for delvis drift af kollegiet, hvilket har medført at
diskussionen på facebooksiden bliver personlig og ubehagelig.
Der opfordres til at være opmærksom på, at det er frivillige der driver det, samt ikke at indgå
i diskussionerne der føres på siden.
11. Meddelelser
Nye servere
Thomas opfordrer folk der har nogle ideer/input til IT området til, at skyde løs da serverne
skal udskiftes. Kontakten kan rettes direkte til Thomas eller til support@amagerkollegiet.dk
Kontakt
Alle klager angående kollegiets TV, IT, myre- og væggelus problemer skal rettes til Claus
fremover.
12. Eventuelt
Beboermødet er på baggrund af stor efterspørgsel lagt kl 19 i stedet for kl 16. Antal
fremmødte har dog ikke ændret sig og beboermøder vil fremover fortsat ligge kl 16 af
hensyn til DUAB ansattes arbejdstid.
Mødet er hævet.

