August 2019

Referat af afdelingsmøde på ….. Kollegiet
Mødet afholdtes …dag den xx.xx.2019 kl. 19 i kollegiets fællesrum.
Fra bestyrelsen deltog ….., ….. og …..
Der var fremmødt xx beboere.
Der var den xx.xx.2019 udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter (Hvis kollegiet har besluttet, at valg finder sted om foråret, slettes dette punkt, medmindre der er behov for at supplere op i bestyrelsen)

6. Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog xx som dirigent og xx som referent. Begge blev valgt.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Dette punkt slettes, hvis I ikke har noget særligt at fortælle siden budgetmødet i foråret.

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside og er bilag til dette punkt.
Regnskabet blev gennemgået af …… og følgende blev bl.a. fremhævet:

Regnskabet blev godkendt enstemmigt / der var xx stemmer for og x imod.

4. Behandling af indkomne forslag
Alle forslag var lagt på hjemmesiden inden mødet.
Forslag nr. 1 var fremsat rettidigt af …………, vedr. ……….
Forslag nr. 1 blev vedtaget …eller….Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag nr. 2 var fremsat rettidigt af …………, vedr. ……….
Forslag nr. 2 blev vedtaget …eller….Forslaget blev ikke vedtaget.

5. Valg til afdelingsbestyrelsen
Punktet er kun med hvis der ikke var valg i foråret.
Der var x bestyrelsesposter på valg.
xx og xx genopstiller / genopstiller ikke.
Der var kandidater til de ledige poster og xx og xx blev valgt som hhv. formand og kasserer
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Liste med bestyrelsens konstituering og medlemmernes navne og adresser jb@kkia.dk

6. Evt.
……
Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 21.30
Referent: xx

18. august 2014/jb

