7. november 2017

Beboermøde på Åpark Kollegiet den 6. december 2017 kl. 19.00
1. Valg af dirigent
Kathrine Bødkergaard Nielsen er valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Kåre Jensen er valgt
3. Valg af stemmetællere
Maria Eichmeier Sørensen og Ibeth Kruse er valgt.
4. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse
Godkendt
5. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
6. Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste beboermøde
a. Loyalitetspenge fra BNAA (Højtaler og kettlebell til fitness, spil til fællesrum, bordtennis udstyr)
b. Kollegiets dag (60+ tilmeldte)
c. Cykelrazzia (Svend: Tandemcykel)
d. Problemer med folk der ryger og overnatter i fællesrummet
e. Ændrede p-forhold på de omkringliggende veje
f. Meddele at det ikke er tilladt at ryge hash på kollegiet
g. Køb af ting til køkkenet i fællesrummet
h. Affaldssorteringsregler og spande
i. Jule og nytårs vagt. Cykler må stilles i kælderen. (Information i informationstavler)

7. Godkendelse af regnskabet
Marcus Frederiksen, kasserer i bestyrelsen, gennemgår regnskabet. Det har samlet været et
overskud på 334.524 kr.
Regnskabet godkendes.
8. Behandling af indkomne forslag
a. Debat omkring kollegiets parkeringspladser
Maibritt Sørensen fremlægger information ang. p-pladser. De 4 pladser tilhørende de
gule blokke er det ikke lykkedes at få. Vi har forsøgt adskillige gange. Vi skal have 3
handikap pladser, lige meget om der ikke bor nogen handikappede på kollegiet. Vi
kan ikke umiddelbart skabe flere pladser på den eksisterede plads.
i. Emilia Nybye Stefansson foreslår, at vi kan forhandle en kortvarig lejekontrakt
med foreningen fra de gule blokke. Det undersøges af bestyrelsen. Lignende
forhandlinger har foregået uden held.
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9. Valg af nyt socialudvalg
David, Maria, Peter, Lasse, Julie, Frauke stiller op igen.
Jane Skovhede Hviid, Katrine Bønnerup, Johanne Blanner Jul, Christina Salomonsen stiller
op.
Der er ikke kampvalg. Alle 10 er med i udvalget.
10. Valg til supplering af bestyrelsen
Maibritt Sørensen præsenterer bestyrelsesarbejdet.
Ibeth Kruse og Jane Skovhede Hviid stiller op. De er begge valgt.
11. Eventuelt
Spørgsmål fra Ibeth Kruse: Er der regler for fyrværkeri?
Nej. Men tag hensyn.
Spørgsmål: Der er kommet meget trafik fra Ceres byen. Kommer der nogle ændringer til
krydset foran kollegiet?
Lige nu er der ikke nogen planer.
Vi venter på information fra kollegiekontoret.
Bestyrelsen følger op på emnet.
Spørgsmål: Er der kommet ny skraldespand ved parkeringspladen?
Ja. Men vi ved ikke hvorfor. Der er ikke chip på, men der kommer formentlig snart.
Ang. skraldespanden mellem 3’eren og 5’eren, så har der været problemet med tømning. De problemer burde være løst nu.
Marcus Frederiksen fra bestyrelsen præsenterer det nye web bookingsystem til fællesrummet. Bookinger kan foregå lidt langsommere i noget tid, indtil det nye system er klar.

