Referat af bestyrelsesmøde d. 11/11-2020
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Rikke Jørgensen, Maiken Balman Gravgaard, Jonas Franzen, Maya
Stougård.
Referent og ordstyrer: Maya Stougård

•

Beboermøde
Dato for beboermøde bliver 14 januar kl 19. Nærmere info samt officiel invitation følger.

•

Fælles printer
Vi har grundet den store efterspørgsel på Facebook, fra beboere der ønsker at printe,
besluttet at investere i en fælles printer for kollegiets beboere. Det bliver dermed muligt at
printe 1-2 sider til eget brug, men har man brug for at printe større opgaver på 15+ sider,
bedes man printe andetsteds. Løsningen testes på forsøgsbasis og i tilfælde af misbrug, vil
muligheden tages op til revurdering. Printeren placeres i rengøringsrummet i stuen (ved
siden af fællesrummet) og varmemester Martin har indvilliget i at stå for opfyldning af
blæk og papir.

•

Øget rådighedsbeløb
Efter en drøftelse med boliginspektør Henrik Walentin ønsker vi at hæve vores årlige
rådighedsbeløb fra 12.000 til 20.000 kr. Dette vil ingen indflydelse få på beboernes
huslejeudgifter. Vi venter pt svar fra kollegiekontoret, om dette skal afgøres ved
næstkommende beboermøde d. 14/12.

•

Budgetmøde med kollegiekontoret d. 28/10
Ved budgetmødet med repræsentanter fra kollegiekontoret d. 28. oktober, gennemgik vi
kollegiets budget samt regnskabsåret 2019/2020. Regnskabet skal godkendes af beboerne
ved afstemning til næste beboermøde.

•

Valg af afdelingsbestyrelse
Da der ifølge reglerne skal være et ulige antal medlemmer i bestyrelsen, mangler der et
medlem. Alle 4 nuværende medlemmer genopstiller.

•

Indkøb af fitness artikler
på forespørgsel fra beboere, har vi besluttet at investere i nogle elastikbånd til
fitnessrummet.

•

Ny maskine i fitness rummet
Vi fik i vores budget for 2019/2020 afsat 30.000 kr. til en ny maskine i fitness, jf. et
beboerforslag, som skulle have været til afstemning ved det aflyste beboermøde tilbage i
marts måned. Da beboeren bag forslaget er flyttet, bliver købet sat på standby, da vi ikke
pt mener pladsen er til det i fitness rummet.

•

Opfølgning på dør til fællesrum:
Vi venter på et prisoverslag/tilbud på en glasdør til fællesrummet, som i så fald ville kunne
betyde at rummet kan lukkes af, og at det dermed bliver muligt at booke rummet.

•

Bæredygtighedstiltag
Ved Kollegiekontorets bestyrelsesmøde d. 9/11, blev det nævnt at kollegiekontoret har
afsat en pulje til at fremme bæredygtighed på byens kollegier. Har man derfor idéer til
forslag om måder at gøre Åbykollegiet mere bæredygtigt, er det muligt at søge om midler
fra en økonomisk pulje, øremærket til formålet.

