d. 25. oktober 2020

Referat af afdelingsmøde på Munkegade Kollegiet
I alt 16 fremmødte til beboermødet.
Christina, bestyrelsens forperson, byder alle velkommen.
Vi følger regeringens anbefalinger mht. corona, derfor holder vi god afstand, lufter ud og spritter af.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Magnus
Referent: Maja

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Bestyrelsen søger nye medlemmer og suppleanter. Derfor beskrives lidt om de forskellige poster,
samt hvad det indebærer at være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen er en frivillig gruppe, der står for at varetage beboernes interesser. Blandt andet bruger
de tiden på at planlægge sociale arrangementer for beboerne, de står for planlægning af
fællesrengøring, de gennemgår og godkender kollegiets økonomi dvs. budget og regnskab.
Overordnet står de for, at alt kører som det skal på kollegiet. De er desuden kontaktled mellem
beboerne og Kollegiekontoret. Bestyrelsen holder møder, ca. 2 gange pr. semester, hvor der ofte
indgår snacks og bliver hygget. ☺
Alle fra bestyrelsen præsenterer deres post.
Forperson: Christina
Christina, præsenterer posten. Grundet fraflytning, bliver denne post ledig.
Det er en post med meget ansvar. Består af at have det store overblik, god beboerkontakt, dermed
kender man sine naboer, og ved hvad der foregår på kollegiet, kontakt med kollegiekontoret, stå for
at afholde bestyrelsesmøder, rengøring osv. Christina gik ind i posten, for at fremme det sociale på
kollegiet. Christina hjælper gerne den nye forperson, med at få et indblik i den nye post.
Næstforperson: Karen
Karen, præsenterer posten. En post der supplerer forpersonen, samt bidrager når der er brug for det
og står for sociale arrangementer. Karen genopstiller til bestyrelsen.
Fællesrumsansvarlig: Maja
En post der består af at tage sig af udlejning af fællesrummet. Den udlejes til små og store
arrangementer. Posten er social, da man møder mange af ens naboer, når de skal forbi og leje
fællesrummet. Derudover står man for økonomien omkring fællesrumskassen. Maja genopstiller til
bestyrelsen.
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Kassér: Ida
Når vi laver arrangementer, er det Ida der står for økonomien. Hvis man har lagt ud for noget på
kollegiets regning, så er det Ida man henvender sig til. Ida genopstiller til bestyrelsen.
Webmaster: Magnus
Denne post tager sig af ændringer på hjemmesiden. Magnus fraflytter kollegiet, så denne post bliver
ledig.
Suppleant: Birgit
Som suppleant deltager man til møderne, og bidrager, når der er brug for det.

3. Godkendelse af budget
Kollegiekontoret har lavet et budget, for det kommende regnskabsår. Ida præsenterer årets budget.
Vi stemte og flertallet godkendte budgettet.
4. Fremlæggelse af regnskab
Ida fremlægger regnskab. Regnskabet for sidste år ser godt ud. Der er planer for at fikse ting på
kollegiet, bl.a. ser vi frem til at få udskiftet vores døre. Alt i alt har vi en sund økonomi her på
kollegiet.
5. Indkomne forslag
Der forslås at bestyrelsen må træffe beslutninger på beboernes vegne. Dette medvirker til at
bestyrelsen, nemmere kan ændre og justere forskellige småting på kollegiet, for at få det til at
fungere bedre. Der stemmes om dette, og flertallet stemte for.
Ændringer ift. fællesrummet:
Coronastatus: Vores fællesrum gælder under de samme regler som barer, og det er derfor ikke
bestyrelsen der laver reglerne for øjeblikket, men regeringen og Kollegiekontoret – vi er blot
formidlere. Hold jer opdaterede på mail og sedler på fællesrumsdøren samt facebookopslag på
gruppen.
Nye regler angående fællesrummet truffet af bestyrelsen
-

-

Depositum tilbagebetales efter en uge, fremfor 2 uger som tidligere. Dette gør samtidigt at
klager omkring støj eller at rummet ikke er forladt til tiden, skal meddeles til den
fællesrumsansvarlige (eller andre fra bestyrelsen) indenfor en uge.
Pengene låses efter 6 måneder. Det er ens eget ansvar at påminde den fællesrumsansvarlige
om at sende depositum retur efter en uge.
Fremover skal der trækkes lod om, hvem der får lov til at booke fællesrummet på
nytårsaften. Det bliver desværre ikke relevant i 2020 pga. corona.
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6. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter
Personer der stiller op til bestyrelsen: Karen, Ida, Maja, Emilie, Rasmus og Birgit.
De ovenstående er alle valgt ind i bestyrelsen - Birgit som suppleant.

7. Repræsentantmedlem til Kollegiekontorets repræsentantskab
Møde d. 2. december kl. 16.30, hvor man får mulighed for at høre om arbejdet i kollegiekontoret,
og møder de andre fra de andre kollegier. Vi skal have valgt en repræsentant: Birgit melder sig.

8. Eventuelt
Affald
Kollegiekontoret har påpeget, at det er et problem med vores affald pt. Vi er så heldige at vi har et
affaldsskur i gården, men dette er til restaffald, en glascontainer til glas (IKKE PLAST OG
METAL) og en papcontainer som KUN er til stort rent pap. Denne har vi fået bevilliget
ekstraordinært grundet de mange flytninger, der er på et kollegie. Derudover må der sættes
spraydåser, batterier og sparepærer i skurret. Hvis vores affaldssortering misbruges, fjernes det igen.
Hvis man vil sortere kan affaldscontainerne for enden af Gammel Munkegade benyttes.
Haven
Denne sommer har været præget af klager omkring haven. Der er to problematikker, som
omhandler fremmede i haven, der hverken bor på Munkegade eller Nørre Allé Kollegiet, og ro i
haven. Vi henviser til, at man udviser hensyn i haven, for at opretholde et godt naboskab til de
omkringliggende boliger. Vi får et skilt indvendigt i haven for at gøre opmærksom på, at haven kun
er for de to kollegiers beboere.
Dørene i fællesrummet er åbne
Information til beboerne om, at det ikke er en fejl, men en beslutning der er truffet i bestyrelsen om,
at dørene i fællesrummet skal være åbne. Dette er besluttet på baggrund af klager ved fester, da der
er blevet sat ting i klemme for at holde dørene åbne, hvilket har medført unødig larm ud i opgangen.
Opgangsrengøring
En påmindelse omkring opgangsrengøring. Det er ens eget ansvar at holde sig orienteret på sedlen i
indgangen omkring hvilken uge, man skal gøre opgangen rent. Selvom man ikke modtager den gule
seddel på sit dørhåndtag, er det stadig ens ansvar for at gøre opgangen rent. Samtidig er det vigtigt
at læse hele sedlen igennem, og huske alle punkterne derpå – som er meget detaljeret beskrevet.
Støvsugere
Det har været et problem at nogle beboere har taget kollegiets støvsugere med ned på værelset i
længere perioder. Dette er IKKE i orden, husk at stil støvsugeren tilbage direkte efter brug – så
andre også kan bruge dem.
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9. Fællesrengøring
Fremmødte: 16 personer
Vi gør alle rent, så kollegiet kan blive flot og rent igen! ☺

