Første bestyrelsesmøde med den nye
bestyrelse – 3. marts 2016
1. Cykelrazzia
a. Der er taget kontakt til kollegiekontoret om proceduren omkring cykelrazzia blev udført
korrekt. De har sagt god for måden at håndtere situationen på, og dette er nu afsluttet.
b. Næste gang skal der gerne laves opslag på facebook samt evt. papir i postkasse kort tid
inden cyklerne bliver fjernet.
2. Renovering af fælleshus
a. Lamperne og malingen til fælleshus tager Martin sig af.
b. Stole og borde fra fælleshuset skal optælles, så der er det antal som passer til det
maksimale antal af mennesker i fælleshuset. Borde skal evt. sættes ned i kælder.
3. Administration af facebookgruppen
a. Der gøres ikke mere i sagen. Tages op igen ved behov.
b. Der bliver fortsat skrevet et facebook opslag efter hvert møde. Line laver dette. Der bliver i
denne sammenhæng også opfordret til at melde sig som suppleant. Der informeres
desuden om næste beboermøde.
4. Depotrum
a. Der skal undersøges hvilke ting der står i depotet og evt. ryddes lidt op.
b. Hvis toilettet ikke bliver brugt, skal det muligvis fjernes. Der tages kontakt til Torben.
5. Budgetmøde
a. Der er blevet indkaldt til budgetmøde for bestyrelsen. Herunder er spørgsmål til dette
møde:
i. Skal suppleanter vælges på beboermøde eller kan vi lave facebookopslag?
ii. Hvor pudser vinduespudseren vinduer?
iii. Hvem står for rengøring af fællesarealer?
iv. Hvordan åbner vi referatophængsboksene?
v. Vi skal have adgang til bestyrelsesmail (hvis den eksisterer)
6. Ophæng af referat af beboermøde fra januar i opslagstavler
a. Skal udskrives og hænges op ved fælleshus, fællesstue, vaskerum.
b. Skriv referater af beboermøder på facebook.
7. Nøgler
a. Få skaffet nøgler til alle medlemmer (Ikke Morten, da han kan dele med Line)
b. Snak med promillerne, skal de bruge så mange? (Dette gør Alexandra)
8. Dato for næste møde: 7. April kl. 19.00.
a. Generelt første torsdag i hver måned.
b. Morten tager kage med.
9. Beboermøde
a. Holdes 21. April 19.00
b. Der skal købes ”lokkemad”.
10. Punkter til næste møde
a. Hvornår er næste møde?
b. Hvad skete til budgetmøde, hvad har vi lært osv.

c. Hvervning af flere suppleanter
d. Køb af lokkemad, hvad og hvem?
e. Planlægning af beboermøde
f. Har folk lyst til en brætspilsklub? Evt. 1 gang månedligt, fast tidspunkt, kage/kaffe/chips.
11. Løst og fast
a. Vi kan ikke logge på bestyrelsesmail.
b. Hjemmesiden skal opdateres med information på den nye bestyrelse.
c. Kasseren skal have hjælp til at indsætte ting i regnskab samt til at udbetale penge.
d. Hjælp til at åbne mail og finde lister på nye beboere.
e. Bord til at spille/lave lektier til fællesstue (Tag det fra fælleshus)
f. Overvej indretning/ønsker til fællesstuen.
12. Pyntning af fælleshus
a. Fake planter rundt omkring.
b. Ophæng af plakater. (Mortens retro øl-plakater?)
c. Køb af bordtennis/beerpong bord evt.
i. Monica kan evt. købe MDF plade som vi kan lave om til dette.
d. Gør opmærksom på at brætspil er på kollegiet, så disse kan benyttes oftere, evt. til fester.

