Munkegade Kollegiet

Beboermøde 25-04-2021
Dagsordenen
1. Valg af dirigent og referent
Referent: Maja
Dirigent: Ida
2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
Bestyrelsen giver en opdatering af året der er gået.
Vandskade
Kollegiet blev ramt af en vandskade i marts måned. De ramte lejligheder blev opdateret omkring
renoveringen og fik tilbud om genhusning gennem kollegiekontoret. Alle lejlighederne er nu
færdigrenoveret og beboerne er flyttet tilbage. Det betyder også at der ikke længere er nogen der må
opbevare sine ting i fællesrummet. Der er blevet taget højde for finansiering af vandskaden i
budgettet.
Udskiftning af døre
Vores ønske om nye og lydtætte døre er blevet opfyldt, og håndværkere og malere er i fuld gang.
Alle døre i B-opgangen er skiftet, og de sidste mangler i A-opgangen. Derudover er der en del der
mangler at få malet. Vi glæder os til det bliver færdigt, forhåbentligt en gang i maj måned.
Skilte i haven
Vi har fået skilte i haven, om at det er privathave. Dette skal håndhæves, så naboer udefra ikke
bruger haven. Haven er kun for beboere på Munkegade kollegiet eller Nørre Allé kollegiet. Hvis i
oplever uvedkommende i haven, må I smide dem væk ved at påpege det er privat grund eller
kontakte bestyrelsen. Vi håber alle beboere vil hjælpe med at håndhæve dette i løbet af sommeren.
Socialt
På grund af corona, har en del sociale arrangementer desværre været aflyste i løbet af året.
Bestyrelsen håber på, at vi kan få flere sociale arrangementer på benene her i løbet af sommeren. Vi
har planlagt nogle kommende begivenheder, bl.a. fællesspisninger, ost & vin og vores årlige
sommerfest. Datoerne for begivenhederne annonceres på facebook.
Fællesrummet
Bestyrelsen håber og tror på at fællesrummet snart åbner op. Info om dette kommer på facebook.
Vores fællesrum er underlagt de samme restriktioner som gælder barer og natteliv, hvilket gør at
rummet højst sandsynligt kun må blive brugt indtil kl. 23 når det åbner op igen. I hverdagene skal
der være ro kl. 22, og kl. 23 hvis rummet er booket. Derudover er forsamlingsforbuddet også
gældende i fællesrummet.
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3. Godkendelse af budget. Budgettet findes på kollegiets hjemmeside senest 1 uge inden mødet.
Der er sket en huslejestigning som kommer i august. Selvom vi forbruger mindre, er prisen på el og
varme steget, hvilket resulterer i vores huslejestigning.
Alle fremmødte beboere godkender budgettet.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være udarbejdet på skabelonen til forslag, som ligger her og skal
være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Alle indkomne forslag kan findes på kollegiets
hjemmeside senest 1 uge inden mødet.
Der er ingen indkomne forslag.
5. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter
Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, da Emilie og Rasmus desværre forlader kollegiet. Nuværende
formand (Ida), næstformand (Karen) og Fællesrumsansvarlig (Maja) forbliver i bestyrelsen.
Anne og Nicolai stemmes ind i bestyrelsen, og overtager posterne som henholdsvis kasserer og
webmaster. Derudover vælges Rasmus og Nicolai som suppleanter.
Formand: Ida Glisbjerg
Næstformand: Karen Illum
Fællesrumsansvarlig: Maja Ringive
Kasserer: Anne Mathiesen
Webmaster: Nicolai Kipling
Suppleant: Nicolai Siig Kristensen
Suppleant: Rasmus Hartmann
6. Evt.
På mødet snakkede vi om at gangrengøring skal blive bedre! Vi samler op på hvordan problemet
kan løses, til næste bestyrelsesmøde.
På grund af aflyste sociale arrangementer, har vi nogle penge tilovers. I den forbindelse snakkede vi
om forskellige forslag til hvad pengene skulle bruges på. Her blev de kommende sociale
arrangementer nævnt, samt nye havespil såsom spikeball og stiggolf.

