Bestyrelsesmøde 30.01.19 kl. 19.30
Til stede

Fraværende
Med afbud

Bestyrelsesrepræsentanter
Mads Moos Larsen
(Formand)

x

Morten Falk Djernes
(Kasserer)

x

Louise Albeck Larsen
(Fællesrumsansvarlig og
menigt medlem)

x

Bestyrelsessuppleanter
Emil Madsen

x

Katrine Vendelboe

x

Line Sørensen

x

Uden afbud

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidst 29/11-2018
a. http://www.kollegiekontoret.dk/fileadmin/kollegier/38/noerre
port/Referater/Referat_ekstraordinaer_generalforsamling__NP_
291118.pdf
Godkendt
3. Hjemmesiden opdateres
- Billeder skal opdateres på hjemmesiden, der må gerne være billeder
inde fra kollegiet af.
- Fælles arrangementer på kollegiet: Tour de chambre og julefrokosten
slettes fra hjemmesiden. Der tilføjes i stedet at man altid er
velkommen til at arrangere arrangementer for hele kollegiet.
- Der skal opdateres hvem der sidder i bestyrelsen.
4. Rengøringsproblem på kollegiet
- Kollegiekontoret må gerne sende en mail ud hvor de oplyser om
rengøringen og konsekvenser for hvis man ikke gør rent.
- Vi skriver en besked ud på facebookgruppen.
5. Håndhævelse af fællesrummets regler
- Fællesrummet skal indeholde basale ting som køkkenrulle, sølvpapir,
bagepapir og skraldeposer.
- Når man har smadret noget i fællesrummet eller synes der mangler
noget så går man ud og køber noget nyt eller skriver det til
bestyrelsen så vi kan få købt det der mangler (køber man nyt til
fællesrummet kan man få returneret sine udgifter).
- Henvis folk der skal ryge til at gå ud på terrassen eller ud på
parkeringspladsen hvis kl. er efter 23.

- HUSK festen slutter kl. 01, det er ikke nok blot at skrue ned for
musikken.
- Vi skal have købt en saks.
6. Vigtige tidspunkter:
a. Affaldskursus d. 20. marts 2019 kl. 16.30-20.00
Der skal ikke deltage nogen fra kollegiet.
b. Budgetmøde, højst sandsynligt start april.
Ingen indkaldelse endnu. Vi skal have tre fra bestyrelsen afsted.
7. Indkaldelse til næste generalforsamling
- Det skal være efter budgetmøde men før deadline for varsel af
huslejeændringer (indkaldelse senest 8. marts 2019)
- Vi finder ud af hvornår budgetmødet afholdes og så finder vi en dato
for generalforsamlingen derefter.
8. Næste bestyrelsesmøde
- Vi skriver lige sammen inden generalforsamlingen.
9. Status på tag/nye vinduer?
- De begynder på nyt tag og nye vinduer til sommer (her starter de fra
oven).
10. Evt.
- Køb af nye dartpile (Katrine køber nye).
- Numre på etagerne (Katrine skriver til Birgitte).
- Husk at lukke dørene
- Adgang til oplysninger om beboerne, der ønskes fra bestyrelsens side at
alle i bestyrelsen får adgang til webzonen.
- Lys nederst for trappen ind til vaskekælderen.

