6. januar 2021

Referat af beboermøde, Rosensgade Kollegiet
Mødet blev afholdt i fælleslokalet på kollegiet, 14/12/2020 kl. 17
Dagsordenen
1. Valg af dirigent og referent
Daniel Strand blev indstillet og valgt
2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Det meste af året har handlet om Covid-19 og om at jonglere med div. retningslinjer og bestemmelser fra myndighederne og Kollegiekontoret. Der har været lidt flere problemer med støj end sædvanligt, hvilket må betragtes som en naturlig følge af nedlukningen (flere er hjemme, barer har lukket osv.).
Der blev tidligere på året vedtaget nye regler for brug af fælleslokale og terrasse. Disse har været
under udarbejdning i lang tid og har ikke noget med Covid-19 at gøre. De bliver renskrevet, oversat
til engelsk samt uploadet til hjemmesiden så de er klar når fælleslokalet engang åbner igen.
- Det bemærkes, at de nye regler er et skridt i retningen af en normalisering sammenlignet
med andre kollegier. Det pointeres, at der på sigt bør arbejdes hen imod mere formaliserede regler for lån/leje af lokalet. Pt. er det en gråzone.
Der er ikke som vanligt blevet afholdt rengøringsdag i november pga. Covid-19. Normalt bliver lån
af fælleslokalet til nytårsaften afgjort ved lodtrækning på rengøringsdagen, men pga. lukningen af
fælleslokalet, som fortsætter til januar, bliver dette ikke gjort.
Endelig fortæller bestyrelsen, at bestyrelsesåret er blevet forskudt pga. Covid-19, da beboermødet
normalvis afholdes i april eller maj. Det betyder, at den nyvalgte bestyrelse kun forventes at skulle
sidde indtil april/maj, hvor der sandsynligvis afholdes et nyt beboermøde for at normalisere datoerne igen.
3. Godkendelse af regnskab og budget
Regnskabet blev fremlagt. Budgettet blev fremlagt og godkendt. Notat omkring budgettet kan findes på kollegiets hjemmeside.
4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
5. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter
Thomas Lyhne blev valgt som formand
Daniel Strand blev valgt som kasserer
Frederik Rixen blev valgt som næstformand
Søren Lemche blev valgt som suppleant
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6. Evt.
Problemet med måger på kollegiet blev italesat. Den nyvalgte bestyrelse vil undersøge mulige løsninger sammen med Søren (varmemester) og Kollegiekontoret.
Det blev nævnt at forstærkeren i fælleslokalet er gået i stykker. Den nyvalgte bestyrelse vil undersøge mulighederne for at indkøbe en ny.
De til tider kaotiske forhold i vaskerummet blev italesat, og det blev foreslået at indføre et bookingsystem til maskinerne. Den nyvalgte bestyrelse vil diskutere et sådant tiltag og indhente erfaringer
fra andre kollegier.
Mødet sluttede ca. 17.45
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