
Beboermøde NORK – 04-11-2019 

Referant: Christina  
Dirigent: Isabelle 

 

Dagsordenen er som følger: 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Isabelle  

Referent: Christina 

2. Formandens beretning: 

a. Nyt siden sidst 

Der er blevet afholdt Sankt Hans fest – den var meget vellykket, der kom 

mange deltagere, det var dejligt. 

Der er blvet afholdt Lan nr. 2 – Det var også en succes, med besøg fra 

kreaklubben denne gang. 

Der er blevet åbnet op Booking i weekenderne – det har ikke været så 

vellykket, det tages derfor løbende op til revurdering i beboerrådet, da der 

har været problemer med rengøring. 

Der har været afholdt en Bowlingtur – der var rekord mange deltagere 

med i år, meget vellykket. 

b. Kommende aktiviteter  

Der afholdes julefrokost 30. november – der vil være en egenbetaling på 

100 kr. Beboere har førsteret, men hvis der efterfølgende er ledige pladser 

åbnes der op for at man kan invitere venner med, til samme pris som for 

beboerne. 

c. Ideer til forbedringer/aktiviteter fra beboerne  

Skriv endelig til beboerrådet. 

d. Revidering af husorden  

 Der er ingen aktuelle revideringer på nuværende tidspunkt. 

3. Gennemgang af regnskab for kollegiet v/ DEAS 

 Bitten og Pernille har meldt sig. 



4. Indslag fra foreninger 

a. Barudvalg 

Søger masser af nye medlemmer. De er ved at få mobilepay op at køre, 

sådan at det bliver nemmere at betale. Kontakt endelig baren med gode 

ideer, eller hvis man ønsker at være med i baren. 

Der kræves ikke så meget af medlemmerne, andet end at man skal ville 
stå i baren ca. hver anden til tredje måned. Og selvfølgelig at hjælpe med 

at komme på sjove ideer, der er også rabat i baren til fredagsbar for 

medlemmer. 

b. Spilklub 

Mødes ugentligt og spiller en masse former for forskellige spil, kortspil, 
brætspil ol. Nogle gange afholdes der også events, eksempelvis 

juleevents, alle er velkomne. 

c. kreaklubben 

Alt muligt kreativt, tegning, hækling, strikning, julepynt, og en masse 

hygge snakken. 

d. filmklub 

Vi mødes månedligt og ser film, som medlemmerne er med til at vælge på 

FB siden, der afholdes derudover også filmmarathon weekender, alle er 
velkomne, kom ind og bliv medlem af facebooksiden, den kan findes på 

Nork facebookside under beskrivelsen. 

 

skriv endelig til BB hvis man har en ide til en ny klub/ aktivitet 

c. Beboerrådet 

5. Nye beboerrådsmedlemmer 

 Vi mangler medlemmer: 

 Aktiv til møder to timer om måneden, med til at planlægge aktiviteter ol. 

6. Valg af revisorer til gennemgang af halvårsregnskab 

 Regnskabet er blevet udsendt på mail. 

Underskud på 11.000 – det er sådan set meget fint ifølge det lagte 

budget. 



 Telefon posten – herunder ligger også udgiften til internettet. 

Beboeraktiviteter – der er penge til rådighed, så kom endelig med forslag, 

vi er allerede i gang med at opdatere fitness-rummet. 

 

7. Indslag fra vicevært 

 Dejligt med så mange nye der er kommet for at deltage. 

 Der er rigeligt med penge, så kom endelig med nye initiativer. 

De vil gerne skifte vinduer og døre i den gamle afdeling, forhåbentligt i 

løbet af foråret, de er også i gang med at udskifte de gamle træterrasser, 

men det sker løbende 

Der er også ved at blive undersøgt muligheden for et andet internet, man 

undersøger stadig mulighederne – undersøger evt. at gøre det individuelt, 

sådan at nogle, der har brug for hurtigt internet, kan betale lidt mere for 

at få noget mere – man forsøger dog at finde en læsning der ikke bliver 

alt for meget dyrere end det vi allerede har. 

Man er altid velkommen på kontoret. 

Man er altid velkommen til at kontakte viceværten på sms i dagtimerne, 

og mail 24/7, så svarer Flemming. Skriv IKKE på messenger! 

Det hænger stadig med at slå græs om sommeren, anbefaler at man 

prøver at lave aftaler med naboerne omkring græsslåning og snerydning. 

8. evt: 

 Intet under eventuelt denne gang. 


