Dagsorden for bestyrelsesmøde – 8. marts 2021
Orienteringsrunde
•
•
•

Høre, hvordan alle har det.
Til stede: Kaya, mark, Janni, Kaare, Chenghao
Referent: Kaare

Økonomistatus
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?

~86900kr tilbage
Vi kan evt. snakke med kollegiekontoret om at have færre penge.
Pamperfest måske?

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

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Evt. pamperfest, ved ikke dato endnu
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ingen
App til måling af vandforbrug
- Mark har været i gang, har ikke fået et endelig svar endnu.
Redigering af ny hjemmeside (tilføjelse af diverse ting)
• Kaya har lavet et How to dokument som alle kan tilføje ting til.
- Se How to i dropbox for login, Kaya har været i gang med at lave nogle punkter med
hvad vi ville have med.
Vil ikke have alt fra egen hjemmeside, tænker at folk godt kan finde det.
Enkelte ting skal ændres da vi omtaler egen hjemmeside.
Sat beboermappen ind, meget lang, så vi kunne sætte et link ind til den nuværende
hjemmeside. Så skal det også kun opdateres et sted.
Det vi mangler at sætte ind kan vi dele op i tre:
Chenghao - Varmemester
Janni - Om Kollegiet
Kaya - Bestyrelsen og ekstra

•

Cykelpumpe - låses fast?
- Lader den stå, koster ikke så meget, den gamle er heller ikke låst fast.

Beboermøde d. 11 april
Kaya har snakket med Jette - vi kan godt holde det fysisk
Inden beboermødet plejer vi at komme sammen med de andre frivillige til aftensmad.
Kan ikke tillade sig at spise sammen, men vi kan godt mødes 30 min før mødet 18:30.
Kaya har lavet en dagsorden til mødet
Kaya og Mark fortsætter ikke, så vi holder et nyt valg til bestyrelse

Ved forrige møde havde vi et forslag til hvornår der skulle være ro på kollegiet, vi skal have sat
nogle nye forslag op. Vi skal have fokus på at vi er et kollegie.
Vi bør ikke gøre noget i weekenderne
Vi kunne sætte et forslag op til hverdage (søndag-torsdag) kl. 00:00-06:00
Reglen er kun til som belæg for klager
Ferier? - fortsæt reglen tænker vi, kan diskuteres på mødet
Opfordring til folk om at man altid kan fortælle/aftale at man holder fest
Forslaget skal skrives i en liste med indkomne forslag, som sammen med dagsorden lægges på
hjemmesiden før mødet.

Kaya sender foreløbig dagsorden til Jette.

Cykelværksted - cykelstativ i stykker
Cykelarm i stykker.
Der skal købes en ny. Kan spørge Henri med at få sat den op.
Kaare kigger efter en ny og kontakter Henri

Status på Aktivitetsdag d. 21. marts
Fælleshus er booket
Vi kan ikke holde det, da vi ikke kan garantere at der kommer færre end 25 mennesker.
Vi kan heller ikke hygge med mad sammen.
Det bliver udsat til søndag d. 2 maj. Fælleshuset er booket.
Der skal holdes en cykelratia til aktivitetsdag - dette skal udmeldes før aktivitetsdagen - se How to.

Sender en indkaldelse ud sammen med beboermøde.

Pamperfest
Vi kunne evt. prøve at booke længere fremme.
Sætter en dag med forbehold for Corona. Der plejer at blive holdt slut januar og en i september.
Tænker før sommerferien evt. slutningen af juni/starten af juli.
Har booket fælleshus til fredag d. 2. juli.

Planer for 2021
Forslag:
Kammerfest/tour de chambre
Idéen smides videre til Dania For Fun
Sommerfest
Holdes sammen med Dania For Fun
TV-stuen - konsol - vent til åbning

Evt.
Hanna har ikke fået takkegave - Kaya køber vin

Næste møde
Søndag d. 11. april kl. 16:30 - samme dag som beboermøde

Mødeliste
Kaya
Mark
Janni
Kaare
Chenghao

