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Minutes from the Resident Councils general assembly
Fremmødte:
Mickey (94), Jonas (123), Rune (129), Jacob (127), Jakob (173), Alexander (120), Jarmund (182),
Simon (47), Nanna (16), Josefine (183), Rebecca (102), Mathias (96), Marie (133), Mette (96), Maiken
(115), Vini (180), Lasse (155) og Mads (151)
1. Valg af ordstyre: Lasse
● Lasse startede ud med at byde velkommen og at folk skulle spise kage!
2. Referanter: Rebecca (102) og Rune (129) blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden – der var ingen indvendinger herom!
4. Årsberetning:
● Der er blevet oprettet en officiel Facebook gruppe til officielle opslag, således at der nu er en
off-topic gruppe til generel kommunikation mellem beboerne og en officiel gruppe til opslag
fra officielle meddelelser fra administration, klubber, kollegianerådet og Café Obel.
● Oprettelse af facebookgruppe til gårdformænd, kassere og repræsentanter – tiltænkt til
sparring mv.
● Gennemgang af årets events – planer om at gentage de fleste af eventsne til næste år!
o Pandekagedag
o Juletræstænding
o Nytårskur
o Fastelavn
o Fællesspisning d. 27/4
o Sodavandsdisko
5. Præsentation af årsregnskab
● Budgetteret med større fald i egenkapital
● Kunne ikke godkendes som det var.
● Kan godkendes med forbehold for rette kontoudtog (14 dage)
6. Budgetplan for 2017-2018
● Forbehold for at sodavandsdisco er under nye aktiviteter i budgetsplanen, ellers godkendt
enstemmigt
● Næste år medfører måske brugerbetaling til nogle af eventsne for at egenkapital ligger i
niveau som ønsket på omkring 10.000 dkkr.
7. Valg til Kollegianerråd
● Formand: Rune (lejl. 129) har stillet op og blev herefter enstemmigt valgt
● Næstformand: Nanna (lejl. 16) har stillet op og blev herefter enstemmigt valgt
● Kasser: Simon (lejl. 47) har stillet op og blev herefter enstemmigt valgt
● Bestyrelse: Lasse og Rebecca har genopstillet og blev herefter enstemmigt valgt
8. Vedtægtsændringer: (medfølgende bilag med rettelse mv.)
Forslag vedrører § 5 og § 6 i kollegianerrådets vedtægter. Forslag stillet af Alexander (120)
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● Vedrører formelle beskrivelse af konstitution af kollegianerrådsrepræsentant, kasser og
gårdformand.
● Vedrører opgaverne til disses poster
● Vedrører fuldmagter til kasser og gårdkonto i gård skulle gå til kasseren i gården
o Forslag om ændring til forslaget om at gårdformand også skulle inddrages – men
tilbagetrukket.
o Forslag om fuldmagter til gårdkasse + konto skal gå til kasseren i gården, forslaget
kommer som følge af strammere regler om hvidvask mm. For danske banker, hvilket
medfører at der nu skal afleveres vedtægter i nogle tilfælde eller referat fra gårdmøde
for at kunne overdrage gårdkonto fra gammel til ny kasser i gårdene (erfaring fra
gård 11 herom)
● Forslag til vedtægtsændring til næste generalforsamling (GF) om at administration om at
overtage gårdkasse, hvis manglende kasser i gården i længere periode – skal dog snakkes med
administration om dette først.
● Forslag om tilføjelse af stk. 4 til § 6 udgår.
● Med forbehold for rettelse som ses af bilag og rettelse af stavefejl godkendes ændringerne til
§ 5 i vedtægterne.
9. Forslag og præsentatio af næste års aktivitetskalende i samarbejde med baren
● Events som tænkes afholdt
o Pandekagedag
o Aktivitetsdag – forslag
o Sommerfest
o Nytårskur
o Juletræstænding
o Påskefrokost
o Fastelavn
o Sodavandsdisko
● Planer om stadig brug af Facebook event-oprettelse da folk anvender mediet og god
reminder folk om event
● Vedligeholdelse af depot, cykelværksted og træningsrum
o Der skal findes ny til rengøring af cykelværksted og træningsrum
● Infopjece om forskellige ting og muligheder for frivillig til sociale arrangementer/arbejde
kollegie kommer snart.
● Mere fokus på at få kollegianerråds repræsentanter til at komme til møder.
● Fartbommene kommer snart!
10. Valg af revisor
● Josefine (183) og Jonas (123) blev valgt enstemmigt til revisor for året 2017-2018
11. eventuelt
● Parkering langs gårdene er et problem! – Rune følger op på dette til næste
kollegianerrådsmøde (d. 3. Maj 2017)
Bilag kan findes på: http://tinyurl.com/GF2017A
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Minutes from Café Obel general assembly
Fremmødte:
Rebecca (102), Mickey (94), Jonas (123), Rune (129), Lasse (155), Mads (151), Jacob (127) Jakob
(173), Alexander (120), Simon (47), Nanna (16), Josefine (183), Maiken (115), Mathias (96), Mette
(96), Vini (180), Nicolaj (107), Marie (133), Nathalie (151), Hoza, (139), Stine (149)
1. Valg af ordstyr: Mads valgt hertil.
2. Valg af referent: Rebecca valgt hertil.
3. Godkendelse af dagsordnen – godkendt uden ændringer
4. Årsberetning:
● Eventkalender som den har været pt.
o Januar: ingen større arrangementer
o Februar: Semesterstartsfest
o Marts: påskebar, sankt pattys m.fl.
o April: Generalforsamling, Tours de Chambre (for tendere)
o Maj: Forårsfest – ændring af koncept da Glenn ikke levere øl længere hertil.
o Juni/ Juli: kollegiekamp (udgår da manglende opbakning fra andre kollegier),
sommerfest
o August: Sommerferie = ingen planer pt.
o September: Semesterstartsfest
o Oktober: Tours de fælleshus, oktoberfest
o November: J-dag, julefrokost for tendere
o December: Nytårsfest
● Nye arrangementer
o Svin – kollegieversion af at drikke sig til ridder – kan afprøves igen med bedre
reklame
o Nøglemåned – med lej. Nøgle leveres 2 øl (eller ligne) forsøg på at få nye ansigter i
Café Obel
o Poolbordet har fået ny beklædning
o Ny dartskive
o Konrad logo
5. Årsregnskab præsenter af Vini
● Poolbordet har det godt! Skaber godt med profit
● Årsregnskabet blev gennemgået og såfremt revisor godkender regnskab indenfor 14 dage →
ellers skal der kaldes til ekstraordinær GF
6. Budget – godkendt
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7. Valg til Café Obel
● Formand: Mickey (lejl. 94) opstilles af Café Obel og enstemmigt valgt
● Næstformand: Lasse (lejl. 155) genopstiller og enstemmigt valgt
● Kasser: Maiken (lejl. 115) opstiller og enstemmigt valgt
● Indkøber: Nicolaj (lejl. 107) opstiller og enstemmigt valgt
● Udlejer: Rune (lejl. 129) opstiller og blev enstemmigt valgt
8. Vedtægtsændringer
● Ingen indsendte
9. Planer for næste år
● Ligger tæt op af årsberetning + fredagsbar med tilrettelse med eventuelt nye events.
10. Revisor
● Jacob (127) og Alexander (120)
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