Referat af bestyrelsesmøde – 22. september 2019
Orienteringsrunde
•
•
•

Høre, hvordan alle har det. Alle har det godt.
Til stede: Charo, Kaya, Josephine og Hannah
Referent: Hannah

Økonomistatus
•

-

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
88.000 kr. tilbage. Vi har brugt 3.500 kr. på pamper, og mangler stadig at betale Dania for
Fun for deres alkohol.
Vi skal bruge dem på aktivitetsdag, beboermøde og næste pamper.

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•
•
•
•

•
•

•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Fællesrummet er booket til beboermøde den 27. november.
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Vi har fået en, og der er taget hånd om sagen.
Skilte med internetkoder i studierummet v. Josephine.
- Skiltene er sat op.
Billeder af os i bestyrelsen til hjemmesiden + adgang til hjemmesiden.
- Der er blevet lagt billeder op ad os alle sammen.
- Josephine har snakket med Kasper, vi kan alle få en adgang til hjemmesiden. Der
kommer en guide til hvordan man oploader dokumenter/billeder/tekst.
- Vi vil gerne have en adgang, som hele bestyrelsen kan benytte sig af. Josephine
skriver dette til Kasper, og vi får oprettet en bruger.
Bestyrelses dropbox – medlemmer.
- Der er nu kun de 5 nuværende medlemmer med i dropboxen.
Køb af mappe til papirer og nøgler.
- Henri har fået styr på alle nøglerne, og de hænger i et nøgleskab i depotet. Josephine
og Kaya har nøgler til nøgleskabet.
- Vi kan se om der er en mappe i depotet vi kan bruge.
Oprydningsdag af depotet.
- Vores reol i depotet skal ryddes op, så der kan komme orden i det. Vi rydder op
mandag den 30. september.

Velkomstkomité
Det gik godt, der dukkede 3 op og de fik en fin rundvisning. Vi tænker det er noget vi skal gøre
igen. Det kan være ca. hver 2./3. måned, og næste gang kan så være optil beboermøde.
Det bliver den 17. november ved 15/16-tiden.

Pamper september
Evaluering: det gik fint, Josephine laver et opslag på koordineringsgruppen, og skriver også datoen
ud til næste gang, så folk skriver det i kalenderen allerede nu.
Det gik fint med maden, evt. et andet sted fra næste gang.
Vi skal til næste gang overveje hvilke drikkevarer vi skal have.

Aktivitetsdag
Den 27. oktober. Kaya laver en begivenhed.
Vi skal have gjort klar til vinteren på kollegiet, dvs. vi skal have feje blade og fjerne skrald udenfor,
gøre grill klar til vinterhi, oprydning og rengøring af fællesarealer (fællesrum, motionsrum,
studierum, vaskeri osv.). Kaya laver en liste over, hvad der skal laves på de forskellige områder.
Vi skal huske at bestille brød ved Føtex i forvejen.

Beboermøde
27. november. Josephine laver en indkaldelse. Vi skal have undersøgt mulighederne for
videoovervågning (især i forhold til prisen og hvor det er muligt at sætte det op). Josephine snakker
med Henri om dette (evt. tidligere forslag).

Regnskabsmøde
Den 25. oktober kl. 10. Kaya, Josephine og Hannah kan godt denne dag.

Parkering
Vi har 54 parkeringspladser.
Tirsdag morgen: 47 biler. Tirsdag aften: 45 biler.
Torsdag morgen: 42 biler. Torsdag aften: 38 biler.
Der er 40 der har skrevet på Facebook-siden at de har bil. Nogle beboere låner nogle gange bil af
evt. forældre som står her i nogle dage.
Det virker umiddelbart til, at det er beboernes egne biler der står på vores parkeringspladser.
Vi kan tjekke parkeringsforholdene igen om nogle måneder. Med de tal vi har her, vil vi ikke bruge
mere tid på at undersøge parkeringsvagter.

Evt.
-

-

Opdatering af affaldssortering på hjemmesiden. Vi skal evt. have et nyt billede, og vi
skal have fundet ud af med Henri præcist hvilke skraldespande der er. Josephine
snakker med Henri om dette.
Evt. en gennemgang af hjemmesiden, hvad der er relevant og irrelevant. Dette kan vi
gøre når vi selv får adgang til hjemmesiden.

Næste møde
Hos Charo. Den 21. oktober kl. 18.
Mødeliste
Kaya
Josephine
Hannah
Ai Diem
Charo

