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Referent: Frederik Pagh, Dirigent= Lotte Hindhede
Budget bliver fremlagt.
Ny elkedel er foreslået til brug af egne midler + palletknive + skæreknive + knivsliber – en skal stå
for det.
o Snak lige med Karin om refundering.
Budget er godkendt.
Rengøring af fællesrum skal være bedre specielt efter eget brug.
Rengøring efter fest skal være bedre efter fest!
Astrid, Johanna, Jens, Emil Molte har meldt sig som en del af bestyrrelsen – vi mødes efter.
o Når Matilde går ud, så skal der ny fællesrumsansvarlig ind.
Festudvalget mangler også pladser
Rengøring af gange: forslag til at en beboer bliver ansat som rengøringsmand + og samtidig et
tilbud fra firma. Men kan det betale sig, at gøre dem rene siden de bliver så hurtigt beskidte?
Søren evt. om rengøring af vindueskarme.
Nye højtalere til fællesrummet  2000 kr. fra kollegiekontoret – skriv på facebook vedr. indkøb.
Mobilpay bliver foreslået  det koster 300 kr. om året  Det blev vedtaget at vi skal gøre.
Fællesrumskalderen er stadig nede – venter på Peder. Midlertidig løsning er via Mathildes.
o Vi skal se på en ny ordning og evt. lave en google kalender.
Skriv til Karin hvis man gerne vil have nyt Badeværelse.











o Kbl@kollegiekontoret.dk
Anden er der endnu. Hvis man ser den så skræmmer man den væk.
Den haveansvarlige skriver på facebook hvordan det med haverne fungerer.
Cykel-rov! Der skal laves cykelrov i foråret – kollegiekontoret – det skal undersøges.
Muligvis stativer til cykler i kælderen.
Ryd op i kælderen ved cyklerne.
Fjern gammelt tøj fra vaskekælderen.
Husk at fjerne tøj når det er tørt.
Forslag til nyt vasketimer  måske vi skal gå over til 1 ½ time.
Bookning af vasketider på nettet!

På bestyrelsens efterfølgende møde blev vedtaget følgende poster:
Formand: Frederik Pagh Kristensen, 9.1.5
Næstformand + rengøringsansvarlig: Johanna Nørholm Rischel, 7.1.4 , 50883048, joe-rischel@hotmail.com
Kasser: Astrid Pryds, 7.st.3, 40480043, astridpryds@gmail.com
Menigt medlem:
Anne-Mette Fuglsang Dahlgaard, 9.4.1
Menigt medlem og fællesrumsansvarlig:
Anna Dahl, 9.4.1
Suppleant:
Jens De-place, 9.st.1. tlf: 29926304. mail: jens.de.place@gmail.com
Molte Emil Strange 9.3.5

