Bestyrelsesmøde d. 14/2-2017
If you need this summary translated, please contact one of the board members.
Til stede: Anna, Anna, Nete, Maja, Rikke
Ordstyrer: Maja
Referent: Maja
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Godkendelse af referat
o Enstemmigt godkendt
Indkøb af stole og skab aftalt m. Karin
o Maja har aftalt m. Karin, at der indkøbes 10 nye stole i sort plast som supplement til
stolene i fællesrummet. Desuden bliver der målt op til et dobbeltskab til opbevaring
af rengøringsartikler i vaskerummet.
Indkøb af diverse
o Oprydning af tørrestativerne, og udrydning i de ikke fungerende. naakeN. gør dette.
o Indkøb af diverse mangler til fællesrumskøkken bliver ordnet i løbet af
februar/marts.
Storskrald
o Bestilling af storskald til det som står i gården nu samt til gamle stole og
tørrestativer. naakeN. står for dette.
o Maja spørger Frederik ang. højttalere
Tøj til genbrug
o tFrrdevil sørge for at tøjet v. pulterrum bliver smidt ud eller sat til genbrug.
Social kalender indtil sommer
o 26 Februar: Oscarnight m. Fællesspisning -e)dod
o Marts gjdsdjFrestår for Øl smagningsaften torsdag d. 9/3 kl 20 (naakeNø
o 21 April: kl 18:30 Powerbowling m. Fællesspisning med brug af bolignet århus
penge 2420kr )dode.2e/ k4k
o Maj Spilaften/wii-tennisturnering . 18/5 kl 19:30 e/ k4k
o Juni ??
o August sommerfest dato følger
Rengøringsdag forår muask2esTe7-edseme7 uger inden og opgave der skal udføres før
rengøringsdagen. Hvis ikke udført trækkes 200kr via husleje. naak laver event og seddel til
ophæng. Start kl. 15 og med efterfølgende kaffe og kage.
Budgetmøde m. Beboere (Inden d. 30/4, skal varsles 4 uger før) 19:30
o .jmsk2esTe7-eTerk2d / k4kelaver event.
o Dagorden Skal være i hænde 1 uge før
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Valg af repræsentantskabsmedlem
Antallet af fester pr. mdr hæves med en i både eksamens og ikke
eksamensmåneder.
Cykelrazzia forår
o Afholdes i forbindelse m. Rengøringsdagen.
Facebookopslag og generel oversigtskalenderee/ k4k
o Datoer for arrangementer
o Skalstole v. Pulterrum og andet skal fjernes. Deadline på 14 dage.
Evt.

