Referat af Beboermøde d. 14. september 2016
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6. Meddelelser
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7. Valg af ny bestyrelsesformand
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b. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
8. Eventuelt
a. Vand og varme update (CASI)

____________________________________________________________

1. Dirigent
a. Ida Christensen
2. Valg af referenter
a. Johan Jacobsen
b. Ellen Brzost-Andersen
3. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsorden er godkendt af de fremmødte beboere

4. Godkendelse af referat fra beboermødet d. 22. September 2015.
a. Referat 2015 er godkendt af de fremmødte beboere
5. Gennemgang af budget 2017 v. Jan Hansen (UBS revisor)
a. Der vil være en huslejestigning på 2,21%
b. Den største post på budgettet er konto 125/126, som er vores lån:
i. Der vil blive taget et lån til konto 125/126 til afvikling af
forbedringsarbejder

(hele

langtids-planen,

hvad

der

skal

laves/forbedres de næste mange år), da renten er meget lav. Dette
vil bl.a. gå til ny asfalt og reparationer til hovmålsvej.
c. Der blev ikke betalt renter i 2015, hvilket er i bedring i år.
d. Budgettet blev enstemmigt godkendt af alle de fremmødte beboere.
6. Meddelelser
a. Information om TV-pakke
i. Dilan Aksoy præsenterede:
1. Rækken af kanaler blev besluttet ved tidligere beboermøde.
a. Listen af kanaler, som er del af den nye TV-pakke
kan

forefindes

på

amagerkollegiet.dk

under

fanen ”TV”2. Der skal bruges digital modtager, hvis man har et ældre TV.
3. 140kr pr. måned pr. beboer + 40 i afvikling af noget
tilbagestående gæld. Dvs. 180kr pr. måned pr. beboer.
4. Ved beboermødet 2017 vil der blive bestemt ny TV-pakke
(andre kanaler), da det bliver taget op hvert andet år.
7. Valg af ny bestyrelsesformand
a. Valg af formand
i. Formandsposten og suppleanter har en periode i 1 år, hvorimod
andre bestyrelsesmedlemmer har en periode på 2 år.
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ii. Den eneste beboer som stillede op til formandsposten er Dilan
Aksoy, som er tidligere næstformand og er derved blevet den
næste formand af bestyrelse.
b. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
i. Da seks bestyrelsesmedlemmer afgår, skal der nu vælges seks nye
+ to suppleanter.
a. 8 stillede op
b. Den nye bestyrelse ser nu således ud:
i.

Fulde Bestyrelses medlemmer:
1. Julia Celine Rønne Kuhn (86R), Arsim
Sulejmani (68R), Simon Holmstrup
(34D), Johan Jacobsen (82Q), Nikolaj
Carlsen (36O), Dilan Aksoy (82Q),
Ellen Brzost-Andersen (36D), Tea
Henningsen

(36C),

Benjamin

Steenberg Olsen, Mette Sønderriis
(17J)
ii.

Suppleanter:
1. Ida Christensen (86K), Lasse Bigum
(86K)

8. Eventuelt
a. Vand og varme update (CASI)
i. Dilan Aksoy præsenterer
1. Står for energi- vand- og varmemålere.
2. Der er en app, (som hedder CASI) hvor man kan holde øje
med sit eget forbrug. Man logger ind de oplysninger som
tidligere er blevet delt ud i hver lejlighed.
b. Mette Sønderriis opfordrer de fremmødte til at tilmelde sig F&K (ret
uforpligtende), som er kollegies fest og kulturudvalg. De er ansvarlige for
mange interessante arrangementer som indebærer andre ting end fester.
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i. Der vil blive afholdt F&K-møde d. 15. September 2016 kl. 19:00
1. Hvis det ikke er muligt at deltage i mødet, kan man tilmelde
sig udvalget’s facebook side, som man kan finde på
amagerkollegiets hjemmeside.
9. TAK FOR I DAG!

4

