DAGSORDEN TIL BEBOERMØDE
25-10-2017 19:30 Tarmen
Der vil være kaffe, te og kage til mødet, derudover sælger torsdagscafeen øl til en femmer.
Den endelige dagsorden med eventuelle bilag vil blive lagt op på vores hjemmesiden den 22-10-17
kl. 19.30 (under husordenen). Har man punkter til dagsorden skal de tilsendes beboerrådets sekretær
på beboerraad@kollegiegaarden.dk senest 20-10-17 inden kl. 19.30. Såfremt man ønsker en udprintet
udgave af den endelige dagsorden skal deres rettes henvendelse til Sekretæren på overstående anført
email.
Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens årsberetning.
3. Meddelelser omkring haveprojekt, kælder og vuggestuen.
4. Præsentation af regnskabet 2016/2017
5. Ændringer af Husorden (Se bilag)
a. Husdyr
b. Rygning
c. Støj (Stilleperioder)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til beboerrådet.
7. Valg af formand.
8. Indstilling af medlemmer til bestyrelsen.
9. Nyt fra udvalg.
10. Evt.
Mvh Beboerrådet

Bilag:
Husdyr
Forslagsstiller: Julie Nielsen
Nuværende formulering: 1.6. Der må ikke holdes husdyr
Forslag 1: Der må holdes én hund eller én kat pr. lejlighed.
Forslag 2: Der må holdes én hund pr. lejlighed.
Forslag 3: Der må holdes én kat pr. lejlighed.
Forslag 4: Ingen ændringer

Rygning
Forslagsstiller: Julie Nielsen & Morten Bidstrup
Nuværende formulering: 1.11. Der må ikke ryges på indendørs fællesarealer.
Forslag 1: Der skal fra 1. november 2017 tilføjes til kommende lejekontrakter, at der ikke må ryges
indendørs på Kollegiegården.
* Forslaget omfatter både værelses- og lejlighedsfløjen. Dette vil ikke få indflydelse på nogen beboere på
Kollegiegården, der allerede har en lejekontrakt.
Forslag 2: Ingen ændringer

Stilleperioder (Tilføjelse til husorden)
Forslagsstiller: Morten Bidstrup & Christoffer Nielsen
Fra husordenen:
2. Støjende adfærd i forbindelse med fester, havearrangementer osv. må ikke finde sted efter kl 23.00 i
hverdagene og klokken 05:00 op til lørdage, søndage og helligdage. (...) Der kan søges dispensation for
dette ved at skrive til beboerrådet. (...)
Gældende for forslag 1 og 2: Der skal til husordenen tilføjes, at reglerne for støjende adfærd og leje af
Tarmen i hverdage også gælder dage der grænser op til lørdage, søndage, og helligdage i stilleperioderne.
Køkkenfester og nytårsaften er ikke omfattet af stilleperioderne.
(Dvs. at støjende adfærd ikke må finde sted efter kl. 23.00, og leje af Tarmen ikke kan finde sted uden
dispensation)
Forslag 1: Stilleperioden omfatter januar og juni samt weekenden før eksamensuge for blok 1+3 (november
og april).
* Ugerne for blokstruktur følger Københavns Universitets kalender.
Forslag 2: Stilleperioden omfatter januar, og juni.

Forslag 3: Ingen ændring

Tilføjelse til ovenstående punkt (Stilleperioder), såfremt at forslag 1 eller 2 blev vedtaget.
Forslag 1: Støjende adfærd i forbindelse med fester på fælleskøkkenerne må ikke finde sted efter klokken
23:00 op til lørdage og søndage i stilleperioderne.
Forslag 2: Støjende adfærd i forbindelse med fester på fælleskøkkenerne må ikke finde sted efter klokken
23:00 op til lørdage i stilleperioderne.
Forslag 3: Ingen ændring.

