Regnskabsmødet på Vilh. Kiers 2018
Opmøde
3 beboerrådsmedlemmer, 11 beboere.
Valg af dirigent
Kim vælges.
Valg af referent
Jonas vælges.
Beboerrådets beretning
Kim gennemgår kort de sager der har verseret i Beboerrådets sidste halve år.
. Facaderenovering
Efter et par års arbejde er facaderenoveringen nu i udbud og forventes at starte i foråret 2019.
. Andet vedligehold
Der blev i foråret renoveret kloakker og isat nye branddøre
. Ventilation og emhætter
I løbet af efteråret vil der være arbejde på blokkenes ventilation. Der vil komme en e-mail
omkring ventilationen på værelset og varmemestrene vil informere mere konkret omkring
emhætterne på deres Facebookside.
. Varmeregulering
Efter nogle problemer med varme igen i år, har der været forsøg på at løse dette på en blok. Da
løsningen var succesfuld er det planen at resten af kollegiet overgår til samme løsning inden
for kort tid.
. Socialt liv på VKK
Traditionen tro holdt Beboerrådet sankthans, der har også været noget arbejde på at få shinet
sidelokalet op med nye højtalere og maling.
. Bøtter til genbrug

Der har været efterspurgt bøtter til genbrug i forbindelse med den nye sorteringsordning fra
Aarhus Kommune. Planen er, at man skal kunne hente bøtter hertil hos varmemestrene. Der
vil blive informeret om hvornår det er muligt på i Beboergruppen på Facebook.
. Tørretumblere
Til punktet om tørretumblere, er der bred enighed på mødet om, at der bør gøres noget ved de
dårlige forhold. Det nævnes at den største frustration er tørretumblere, som ikke tørre
ordentligt nogle gange.
. DNS
Kiers.dk kan nu efter lang tids bøvl tilgås fra alle netværk.
Godkendelse af beboerrådets regnskab
Andreas gennemgår kort beboerrådets regnskab.
Størstedelen af pengene bruges i forbindelse med ansøgninger fra kollegiets foreninger og
lejere, mens en mindre del bruges af Beboerrådet f.eks. til morgenmad under Barathon eller
afholdelse af kollegiets sankthansfest.
Regnskabet godkendes ved enstemmigt flertal.
Godkendelse af kollegiets regnskab
Kim gennemgår kort regnskabet for forsamlingen.
Kollegiet havde et overskud på knap 1.4 millioner, der primært skyldes en højere forrentning
på opsparede midler samt et lavere forbrug af varme og el end forventet. Overskuddet
henlægges primært til planlagt og periodisk vedligehold (1.165.653,-), mens to mindre beløb
overføres hhv. til underfinansiering af de brandalarmer, der blev sat op i 2017 (270.244,-) og til
tab og vindingskontoen (395,-)
Regnskabet godkendes ved enstemmigt flertal.
Fastsættelse af budget, beboerfaciliteter
Beboerrådet foreslår at lægge et budget i stil med de tidligere budgetter. Beboerrådet har ikke
mange faste udgifter, men bruger det mest på specifikke henvendelser og aktiviteter gennem
året. Derfor foreslås der ikke et fast budget, men at lade Beboerrådet råde over midlerne som
hidtil.
Der er flertal for at fastsætte Beboerrådets budget sådan.
Valg af formand og øvrige beboerrådsmedlemmer samt suppleanter

Jonas stiller alene op som formand og vælges ved fredsvalg.
Der spørges kort ind til hvor ofte beboerrådet mødes. Der afholdes møde den 3. onsdag i hver
måned. Møderne varer typisk en time, men kan strække sig alt i mellem en halv til to timer, alt
efter omstændigheder.
Jeanette, Anna og Lasse stiller op som beboerrådsmedlemmer. Alle tre kandidater vælges ved
fredsvalg.
Beboerrådet konstituerer sig selv med Lasse som næstformand og Andreas som kasserer.
 alg til bestyrelse, deres suppleanter og indstilling af repræsentant til Kollegiekontorets
V
organisationsbestyrelse
Anna og Lasse stiller op som repræsentanter til Kollegiekontorets bestyrelse. Begge vælges ind
ved fredsvalg.
På regnskabsmødet 2018 i kollegiets bestyrelse, blev det aftalt at der på dette beboermøde
kunne vælges en repræsentant for kollegiet til Kollegiekontorets bestyrelse. Lasse stiller op og
vælges ved fredsvalg.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag denne gang.
 ventuelt
E
Der opfordres til at sende ideer til arrangementer til socialudvalget på kollegiet. Forslag kan
sendes til deres e-mail socialkiers@gmail.com. Socialudvalget blev stiftet i foråret 2017 på en
gruppe beboeres eget initiativ. Udvalget eksisterer på lige fod med kollegiets øvrige foreninger.
Beboerrådet opfordrer beboerne til at sende forslag til hvordan man evt. kunne gøre
græsarealerne omkring de østlige blokke mere attraktive i form af f.eks. basketnet el. lign.
Forslag kan sendes til vilhelmkiers@gmail.com. Der er bred opbakning om tiltaget ved mødet.

