Svanekollegiet ekstraordinære beboermøde angående budget
d. 16/7-2018
Til stede fra bestyrelsen: Formand (Jakob Hove) og Suppleant (Ditte Bichel)
Antal af yderligere beboere til stede: 8
•

Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer er bestyrelsesformand Jakob Hove, referent
er Ditte.

•

Budget:

•

Opsummering: Tidligere budget forkastet af beboere derfor bliver 2 nye budgetter
fremlagt: ét med øget egenbetaling og det forkastede med revideringer. I tilfælde af at
beboerne stemmer nej videresendes budgettet til kommunen, som herefter vil tage
stilling til, hvorvidt budgettet stemmer overens med eksempelvis PPV osv.

•

Er mødet godkendt?: Beboerne godkender mødet

•

Budget gennemgås: Pga. Ny aftale om ventilation vil de 1-værelseslejligheder have en
huslejestigning på ca. 173 kr. i det reviderede budget, hvor der vil være en stigning på
ca. 170 kr. hvis kollegiets beboere vælger budgettet med øget egenbetaling. Grunden til
huslejestigningen bunder i, at Svanekollegiet har haft et stort overskud som har skulle
afvikles i løbet af en specifik årrække. I år er overskuddet ikke så stort, hvilket
medfører en huslejestigning. Næste år vil der også følge en huslejestigning, da
overskuddet her vil være helt afviklet.
Hvis kollegiets beboere sparer rengøringen væk og vælger selv at gøre det, vil
besparelsen svare til ca. 9000 kr.
Beboerne skal tage stilling til, hvorvidt der skal spares og indføres egenbetaling af
eksempelvis fitnessrum, eller om de vælger det oprindelige (reviderede) budget.
Som udgangspunkt giver beboerne udtryk for, at det er nogle dejlige faciliteter vi har
her på kollegiet.

•

Afstemning: Alle stemmer for, at det er det reviderede budget som bliver godkendt.

Eventuelt: Kommer der et ekstra løbebånd? – Som udgangspunkt er det ikke i kortene
lige nu, men det er ikke utænkeligt at det sker på et tidspunkt. Vi skal have afviklet
nogle penge som bestyrelsen har tilovers, der vil derfor komme nogle nye ting, bl.a.
ting til volleybanen, der vil komme en mavetræner til fitnessrummet og et fadølsanlæg
til fælleshuset.
Information: Der vil komme en varsling af huslejefald ift. besparelsen fra det
oprindelige budget.
Spørgsmål: Har fugemanden været her? Det er der ikke nogen der kan svare på.
Information: På et tidspunkt kommer skodderne ovre i G-blokken formentlig til at
blive skiftet, da skruerne er rustne.

