Referat af første bestyrelsesmøde for Åbykollegiet
Dato: lørdag d. 25. august 2018
Tilstedeværende: bestyrelsesmedlemmer: Jacob Nielsen, Anne Schneider, Kathrine By, Sarah
Thalund og Julie Møller. Suppleanter: ingen
Referent: Julie Møller

Punkt 1: poster
Udelegering af poster: som angivet af Kollegiekontoret skal bestyrelsen opdeles i ansvarsområder, hvilket er gjort på følgende måde:
• Formand: Jacob Nielsen
• Næstformand: Anne Schneider
• Kasserer: Kathrine By
• Sekretær: Julie Møller
Punkt 2: fitness og opholdsrum
I forhold til fællesområderne og de arbejdsopgaver, der vil blive knyttet til at få rummene færdiggjort, er der blevet nedsat to udvalg; hhv. et fitnessudvalg og et fællesarealudvalg. Det sidste
vil stå for både det store opholdsrum samt de små studierum og eventuelle udendørsarealer.
Der er sat en begrænsning på udvalgene, hvilket er gjort med henblik på at få hele projektet til
at forløbe hurtigere og dermed komme med i bygningsbudgettet (og dermed ikke påvirke kollegiets beboere med en eventuel huslejestigning).
For begge udvalg vil én repræsentant fra bestyrelsen deltage, hvilket vil betyde, at udvalgene
hedder 5 beboere + et bestyrelsesmedlem. Udvælgelsen kommer til at foregå på følgende måde:
man melder sig via mail til bestyrelsen, hvor vi så trækker lod og derigennem udvælger de 5
beboere. Med andre ord vil det foregå så fair og neutralt som muligt. De to bestyrelsesmedlemmer, der vil komme til at være involverede i projektet, er henholdsvis Anne Schneider (fitness)
og Sarah Thalund (fællesarealer).
Mere information (blandt andet mailadresse) følger senere, da Anne og Sarah først skal have et
møde med Carsten fra Kollegiekontoret. Vi bestræber os selvfølgelig på at få det hele gjort så
hurtigt som muligt.
Punkt 3: idékasse
Til fremtidige idéer og forslag vil bestyrelsen oprette en mailadresse, som kollegiets beboere
vil kunne henvende sig igennem. Denne mailadresse vil blive den samme som førnævnte mail,
der skal bruges til at finde frivillige til fitness-/fællesarealudvalgene.
Punkt 4: vaskerum
Bestyrelsen har snakket om at få indkøbt en større skraldespand end dén, der indtil videre er
blevet brugt i vaskerummet. Derudover vil vi forsøge at anskaffe os rullekurve, så man vil kunne
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tage rent/tørt vasketøj ud af maskinerne, når programmerne er færdige. Derudover opfordrer
bestyrelsen til en bedre indbyrdes kultur på kollegiet, hvor vi prøver på at afhente vasketøj, når
det er færdigt. Med 202 boliger og relativt få maskiner kan der nemt opstå irritation og unødvendig ventetid.
Punkt 5: frysere i rengøringsrum
Snakken om fælles frysere i rengøringsrummene er indtil videre sat i bero af bestyrelsen, da de
andre fællesområder først og fremmest vil blive prioriteret. Derudover har vi snakket om, at
rengøring, strøm og indbyrdes tyveri i skuffer også kunne gå hen og blive problematisk. Emnet
vil dog blive taget op igen senere, hvis dette ønskes.
Punkt 6: legater
Bestyrelsen har vendt muligheden for legater – vi er blevet meddelt af Kollegiekontoret, at det
altid er fint at søge legater/”sponsoraftaler” hos firmaer/virksomheder mm. for at få ting og
sager til kollegiet. Bestyrelsen har selv tænkt sig at undersøge mulige aftaler med eksempelvis
Tuborg/Carlsberg og Trygfunden, men opfordrer også gerne beboerne til at komme med forslag (som eventuelt kan sendes gennem førnævnte mailadresse).
Punkt 7: støvsugere
Som det ser ud nu, så mangler støvsugerne kun i 59A st. og 59B st.
Bestyrelsen opfordrer fremadrettet beboerne om at blive hurtigere til at aflevere støvsugere
tilbage til deres eget rengøringsrum, uanset om man bruger sin egen etages eller låner en anden
etages støvsuger. Derudover overvejes muligheden for at genindkøbe støvsugere til de to stueetagers rengøringsrum og derefter håbe på, at folk kan finde ud af at holde fingrene for sig selv.
Punkt 8: booking af opholdsrum/fællesrum
Bestyrelsen har kigget på andre kollegier i Aarhus og set efter, hvad de har gjort, da de forskellige systemer ser ud til at fungere og forløbe relativt problemfrit. Bestyrelsen er dermed kommet frem til følgende mulighed:
§ Opholdsrummet vil kun kunne blive booket lørdag fra kl. 12 til søndag kl. 11 og søndag
fra kl. 12 til samme dag kl. 22.
o Der er dermed sat en begrænsning på datoer, hvor man vil kunne booke lokalet
til fødselsdage/familiesammenkomster eller lignende. Dette åbner op for muligheden for, at vi som kollegie vil kunne bruge fællesrummet som et reelt opholdsrum ugens resterende 5 dage, således at man kan se en fodboldkamp eller en film
via rummets projektor eller spil et brætspil sammen med andre fra kollegiet.
§ Alle må altid bruge opholdsrummet, når det ikke er booket.
§ Bookningen vil kun komme til at ske 2 måneder frem og kollegiets barudvalg og aktivitetsudvalg (se punkt 11) vil altid have førsteret ift. datoerne.
§ Fællesrummet vil ikke kunne bookes følgende datoer: juleaften, nytårsaften og perioden 15. maj-15. august (grundet læseferie og sommerferie). Er dette et problem, så
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opfordrer bestyrelsen til, at man kigger på forsamlingshuse eller lokaler rundt om i nabolaget.
§ For at kunne booke fællesrummet vil man skulle smide 1000 kroner i depositum.
o Man skal derudover skriver under på, at man er erstatningsansvarlig for eventuelle ødelagte glas/tallerkner/sofaer osv. Der vil blive udleveret en tjekliste (+
prisliste), som man vil kunne tjekke efter. Denne vil blive lavet af bestyrelsen, når
indkøbene en gang er færdiggjorte.
§ Når systemet en gang kommer på plads vil det køre i en prøveperiode, hvor vi ser, hvad
der sker.
OBS: Det skal dog nævnes, at det ikke er muligt at booke fællesrummet lige nu. Bookning
af fællesrum vil først være muligt, når der er et reelt rum at booke – det vil med andre ord
sige, at det først kan bookes, når vi er færdige med at istandsætte det og indsætte møbler og
diverse. Indtil da mener vi i bestyrelsen, at man kan bruge det, som vi hidtil har gjort: melder
ud via Facebookgruppen, om det er okay, at man låner det. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at sommerferien jo er ved at være slut for alle, og at man derfor skal huske at
tage hensyn til kollegiets resterende beboere.
Punkt 9: rygning
Både i forhold til bookning af opholdsrummet, besøg af gæster og generelt blandt beboerne på
kollegiet er det vigtigt at huske på, at man skal ud fra bygningens matrikel, hvis man vil ryge.
Bestyrelsen har godt kendskab til, at folk forsøger at ryge i skjul på etagealtanerne, og vi informerer derfor om, at dette kan resultere i udsmidning af kollegiet. Det er op til os som beboere
på dette røgfrie kollegie, at vi også håndhæver reglerne – vi henviser derfor alle beboere til
(venligt) at hjælpe rygere i området med at huske dette.
Bestyrelsen vil derudover høre Carsten fra Kollegiekontoret, om det vil være muligt at få sat
nogle skilte op rundt omkring på matriklen.
Punkt 10: rengøring af fællesarealer
Bestyrelsen hører Carsten om, hvor dyrt det er, og om vi eventuelt kan spare penge ved selv at
stå for rengøringen. Derudover er det blevet diskuteret, om vi som beboere vil kunne huske at
håndhæve eventuelle rengøringspligter/-opgaver, eller om det bare er smartest at fortsætte
med et udefrakommende og betalt rengøringspersonale. Yderligere information vil følge senere, men vi bestræber os selvfølgelig på at gøre alting så billigt som muligt for os.
Punkt 11: barudvalg og aktivitetsudvalg
Bestyrelsen har besluttet, at der senere vil nedsættes to udvalg, der skal stå for sociale arrangementer på og for kollegiet: 1) et barudvalg, der vil kunne komme til at stå for eventuelle fredagsbarer og diverse interne fester, som vi ønsker at holde og 2) et aktivitetsudvalg, der eksempelvis vil kunne komme til at stå for hyggelige brætspilsaftner/filmaftner på kollegiet.
Yderligere information og planlægning følger, da det ikke pr. dags dato giver mening at nedsætte udvalgene.
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