Referat fra Bestyrelsesmøde Åbykollegiet 30-9-2020
Deltagende: Rikke Jørgensen, Maiken Gravgaard, Jonas Franzen og Maya Stougård
Ordstyrer: Jonas Franzen
Referent: Maya Stougård

Punkt 1) Corona-tiltag
Vi får løbende nye restriktioner fra kollegiekontoret. Rikke har lavet en opdatering om regler ved
brug af fællesrummet, og vi opdaterer facebooksiden løbende.

Punkt 2) Regnskabsmøde
Der afholdes Regnskabsmøde med kollegiekontoret onsdag den 28. oktober 2020 kl. 8.30 i
fællesrummet. Maya, Jonas og Rikke deltager.

Punkt 3) “booking” af fællesrummet.
Grundet de seneste mange opslag på Facebook af beboere der ønsker at gøre brug af
fællesrummet, har bestyrelsen besluttet at der skal laves en kalender som hænges op i
fællesrummet, gældende for 2 måneder af gangen. Her blive det muligt at skrive sig på den dato,
man ønsker at gøre brug af rummet. Dette skal ikke opfattes som en decideret booking, da de
samme regler som førhen, gør sig gældende. Man har således med sit navn i kalenderen, ikke ’krav’
på rummet den pågældende dag, men skal ses som en ”heads up”, om at man ønsker at benytte sig
af rummet den pågældende dato. Planchen kommer op hurtigst muligt.

Punkt 4) Rengøring i forbindelse med brug af fællesrummet
Da der desværre har tegnet sig en lidt kedelig tendens, med mangelfuld rengøring i forbindelse med
brug af fællesrummet til fester og lign. arrangementer, skal det tydeliggøres, hvad der indebæres af
rengøring efter private arrangementer i fællesrummet. Der skal derfor laves et skilt med en oversigt
over den nødvendige rengøring. Ind til da, kan reglerne for rengøring af fællesrummet, læses på det
fastgjorde opslag på åbykollegiets facebookside.

Punkt 5) Åbykollegiets Facebookgruppe
For at gøre det nemmere at navigere på facebooksiden og i de fastgjorte opslag om reglementer
og informationer fra bestyrelsen, har vi i bestyrelsen besluttet at ave en facebookprofil kaldet
”Åbykollegiets bestyrelse”. Formålet er at bruge profilen til spørgsmål samt officielle meddelelser
på bestyrelsens vegne.

Punkt 6) Parkering i gården
Grundet et stigende antal parkerede biler i gården, minder vi om at det ikke er tilladt at parkere i
gården, da der er tale om en brandvej. Kun standsning er tilladt.

Punkt 7) Kameraer i kælderen
Som nogle måske har bemærket, er der blevet opsat kameraer i kælderen på trods af, at forslaget
om kameraer i kælderen blev nedstemt ved det seneste beboermøde. Det skyldes, at vi i
samarbejde med boliginspektør Henrik Walentin og kollegiekontoret, er blevet tilbudt at få sat
kameraer op på forsøgsbasis gratis, for at undersøge den forebyggende effekt på tyverier fra
kælderen. Dette medfører dermed ingen huslejestigninger for kollegiets beboere.

Punkt 8) Åbykollegiets årlige pengepulje
Som en del af kollegiets budget, har vi som beboere på kollegiet rådighed til en årlig pulje på 12.000
kr. Puljen administreres af bestyrelsen, men alle beboere har som udgangspunkt ret til at byde ind
med forslag og gode idéer til, hvordan pengene skal bruges. Pengene er førhen gået til bl.a.
sommerfester, juleklip, brætspil og en ny fitnessmaskine til fitnessrummet. Har man en god idé til
en fed aktivitet for beboerne, eller til noget andet man synes mangler på kollegiet, er man
velkommen til at skrive til aabykollegiet@gmail.com med forslag.

