Afdelingsmøde for Beboere på Svane Kollegiet Aarhus
Dato: Mandag d. 22. december 2014

Referat:
1. Årsberetning 2014 & Planer for 2015
a. TV & Internet –
Efter vedvarende problemer med TV og Internet, har vi nu fået indsamlet en god mængde
klagebelæg, som hernæst indberettes til Kollegie Kontoret. Da tidligere forsøg på at opnå bedre
resultater i dialog med Bolignet ikke har givet pote, bliver proceduren derfor nu, at bestyrelsen
indberetter fundne problemer til Kollegie Kontoret med forhåbning om, at de som
repræsentant for 27 Kollegier i Århus kan sørge for at der sker forbedringer ift. TV- og Internetservicen. Desuden udnævnes en TV- & Internet repræsentant blandt den nye bestyrelse, som
varetager den løbende dialog med Kollegie Kontoret og generelle TV- & internet problemer.
b. Larm, Husordensreglement & God Skik Reglement.
Efter problemer med larm og dårlig tone ved opfordring til dæmpning af larm, skal vi gøre
opmærksom på at eksisterende husordensreglement skal overholdes, samt at vedvarende
problemer kan føre til advarsler, og i sidste tilfælde udsmidning hvis der ikke gøres noget ved
problemet.
Samtidig opfordrer vi til, at en ordentlig tone bliver holdt ved samtaler og meningsudvekslinger, så alle beboere føler sig velkomne her på Kollegiet, da der skal være plads til
alle.
I løbet af det nye år vil husordensreglementet desuden bliver opdateret, samt et god-skik
reglement ift. ageren på Kollegiet vil blive oprettet, i forsøget på at bedre de generelle vilkår
for beboere på Svane Kollegiet.
c. Udvalg
Alle udvalg, dvs. fælleshusudvalg, festudvalg samt aktivitetsudvalg kommer til at holde hver
deres introduktionsmøde, hvor man kan komme forbi, hvis man ønsker at blive en del af
disse og er nysgerrig på, hvad opgaver det indbefatter, samt hvilke mennesker der er en del
af det. De respektive udvalgs møder vil blive slået op på Facebook, hvorfor datoerne vil
fremgå heraf. Ønsker man at være del af et udvalg, kan man også skrive til disse via mail, jf.
respektive mailadresser fremgående på Svane Kollegiet hjemmeside.
d. Indkøb & Sociale Aktiviteter
Da 2014’s disponeringsbeløb ikke blev opbrugt, er planen for 2015, at fastlægge et
årsbudget for brug af midler allerede fra årets start. Her vil indkøb til fitnesscenteret,
indkøb til fælleshuset, samt tilskud til sociale aktiviteter forventes at være hovedposterne

for Kollegiets disponeringsbeløb. Er der andre forslag, er man altid velkommen til at sende
en mail til bestyrelsen på bestyrelsen134@gmail.com
2. Godkendelse af Årsregnskabet
a. Årsregnskabet er gennemgået og godkendt uden indsigelser af kollegiets beboere d.
22.12.2014
3. Bestyrelse
a. Ny bestyrelse er valgt, bestående af:
- Morten Vestberg
- Martin Bendzel Bundgaard
- Nathalie Bendzel Bundsgaard
- Jan Ove Hansen
- Kirstine Granzow Larsen
- Suppleant : Siff Louise Mølholm Heide
- Suppleant: Frederik Doktor Skødt Simonesen
Bestyrelsen vil konstituere sig selv ved førstkommende lejlighed.

