Ekstraordinært fællesmøde d. 16. september 2021, kl. 19:00 i
fællessalen, center 4, 1. sal.

Referat
1) Valg af ordstyrer: Betina.
2) Valg af referent: Caroline.
3) Valg af to stemmetællere
Torben og Mai.
4) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
5) Godkendelse af referat fra
fællesmødet d. 19. august
Godkendt.
6) Godkendelse af AUBs regnskab
2020
Afstemning om at godkende AUBs
regnskab for 2020:
Enstemmigt vedtaget.
7) Godkendelse af AUBs budget 2022
Phillip: Netværksposten skal hæves,
så der er penge nok til
energiboksen.
Marcus: Det er en årlig udgift, som
skal hæves med ca. 10 kr. pr. måned
pr. lejemål.
Torben: Det er beløbet, vi giver for
at have internet.
Betina: Det kommer stadig til at
være langt billigere, end vi kan få
det nogen andre steder fra.
Klaus: Hvis man vil have bedre
internet, kan man altid kontakte
YouSee og få bredbånd til 10 gange
prisen.
Betina: Så prisen for internet pr.

måned pr. lejemål skal hæves fra 35
kr til 45 kr.
Afstemning om at godkende AUBs
budget for 2022 med den
ændring, at prisen for internet pr.
måned pr. lejemål hæves til 45
kr:
Enstemmigt vedtaget.
8) Besættelse af tillidsposter
a. 1 medlem af
afdelingsbestyrelsen
Ingen melder sig.
9) Eventuelt
Jens: Når man vil oprette en gruppe,
skal man så lave et udkast til
gruppens vedtægter med minimum
2 gruppemedlemmer til stede, og så
søge om oprettelse på næste
fællesmøde med et udkast til
gruppens budget, som så kan blive
godkendt på næste
generalforsamling?
Betina: Man kan sagtens oprette en
gruppe uden at have lagt et budget.
Jens: Så man kan godt vente med
budgettet til efter oprettelsen. Jeg
vil nemlig gerne lave en gruppe for
folk, der er interesserede i politik.
Eva: Man kan også godt danne en
gruppe uden for et fællesmøde, men
så kan man bare ikke søge om
penge. Hvis man vil have penge til
gruppen, så skal man lige have
godkendt vedtægterne først.
Michelle: Man kan heller ikke bare

komme op til et fællesmøde og
oprette en gruppe under Eventuelt.
Det skal stå på dagsordenen.
Jens: Er der noget krav om at skrive
om oprettelsen af gruppen i Fiset?
Eva: Det er smart at gøre, men det
er ikke et krav.
Betina: Da det skal på dagsordenen,

kommer det også til at stå i Fiset
som en del af denne.
10) Evaluering
Eva: Tak for et kort møde.
Jens: Der var fantastisk god
stemning.

Næste fællesmøde er 21. oktober klokken 19:00. Deadline for punkter til
dagsordenen er overskredet. Deadline for punkter til det følgende fællesmøde er 27.
november kl. 13. Punkter sendes til ab@aub.dk eller afleveres i beboerkontorets
postkasse uden på center 1.
Hvis du vil have hjælp til at formulere et forslag er du velkommen til at skrive til
afdelingsbestyrelsen: ab@aub.dk - men gør det i god tid inden ovennævnte frist.

