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Bestyrelsesmøde på Åbykollegiet 03/02-2020
Referent: Peter Nhat Vu Nguyen
Ordstyrer: Maya Stougaard
Dagsorden:
• Dato til beboermøde:
• Finde dato til afholdelse af beboermøde
• Udfærdige forslag til afstemning(er)
• Indkøb til fitnessrum
• Webzonen og GDPR
• Spil i fællesrummet
• Rengøringsartikler i fællesrummet - ovnrens/gulvmoppe
Dato til beboermøde:
Det besluttes, at det næste beboermøde skal afholdes den 31/3-2020.
Udfærdige forslag til afstemning(er):
MS fortæller, om nye beboerforslag, herunder:
• Afstemning om tilladelse til at holde indekat.
• Afstemning om anskaffelse af ny cardiomaskine til fitnessrum (herunder crosstrainer eller
stairmaster)
o Maya har været i korrespondance med Henrik fra kollegiekontoret ift dette
o Henrik har bevilget 30.000 kroner ifm anskaffelse af en cardiomaskine til
fitnessrummet (sv.t. en huslejestigning på max 1,5 kroner pr beboer)
o Maya foreslår, at der oprettes en gruppe, der kan stå for at finde konkrete maskiner,
der skulle skaffes til fitnessrummet.
Indkøb (til fitnessrum og køkken)
Der vedtages, at der skal købes:
o Elastikker til fitnessrummet
o Indkøb til køkken. Herunder:
o Skåle
o Gryder
• Rengøring af køleskab
Webzonen og GDPR
Maya fortæller, at der blandt bestyrelsens melemmer indtil nu har været muligt at se, hvem der bor
hvor (og beboerliste) på webzonen. Dette er ikke længere tilladt i forbindelse med GDPR-lovgivning.
Spil i fællesrummet
Der drøftes, at flere spil mangler/er forsvundet fra fællesrummet.
Den tidligere regel omkring brug af disse spil har været, at de skal bruges til fællesrummet.
Det vedtages dog at:
• Det er OK at låne spillene op til egne lejligheder, såfremt spillene sættes tilbage samme dag.
• Der skal være en oversigt over de spil, vi har i rummet, så alle altid kan se, hvad der bør være.

03-02/2020

Rengøringsartikler i fællesrummet - ovnrens/gulvmoppe
Det har været et problem, at folk ikke har vasket gulv efter brug af fællesrummet. Dette skyldes
muligvis, at der har været mangel på rengøringsartikler til rengøringsrummet i forbindelse med
fællesrummet.
Maya har drøftet dette med Martin, og han har sagt god for dette. Der er dog endnu ikke kommet
rengøringsartikler (gulvklude). Der ønskes en opfølgning hos Martin.
En anden årsag kunne være, at det ikke er klart, hvad der skal gøres efter brug af fællesrummet.
• Maya konstruerer nogle sedler til ophængning i fællesrummet, så man kan se, hvad man skal
gøre efter brug af fællesrummet.
Eventuelt
Rengøring ikke tilstrækkelig
• Manglende rengøring af toiletter?
• Manglende papir til fitnessrummet?
o Der skal muligvis mere rengøring af dette.
• Opfølgning af dette ved Martin.
Peter foreslår, om det kan lade sig gøre at digitalisere stemmer ifm beboermøde.
Næste bestyrelsesmøde besluttes at afholdes d. 17/3-2020.

