Referat af bestyrelsesmøde – 27. april 2021
Orienteringsrunde
●
●
●

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

Økonomistatus
● Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
Samme som sidst
Aktivitetsdag - penge til mad

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ingen
● Hjemmeside
- Chenghao mangler stadig sin del, Janni er færdig.

●

Plantekasser - evt. nyt udvalg?
Chenghao har lavet et forslag som vi kan sende til weuse. (weuse.dk)
Talte om at have et udvalg som havde ansvaret for at holde det ved lige. Det ville gøre det nemmere
at give dem penge, samt at holde styr på hvem der har ansvaret.
Vi skal lige have ændret forslaget så det indeholder idéen med udvalget.
Vi kunne bruge området foran nr 9 også.
Skal sørge for at det er muligt at slå græs rundt om.
Før vi begynder med at lave noget skal der spørges på facebook om der er opbakning.
Janni og Mark laver et facebook opslag.
Chenghao retter til og får forslaget sendt afsted.

Planlægning af aktivitetsdag
Køb morgentilbud alt efter hvor mange der deltager, skal vi evt. advare Føtex. Det kan bestilles
online.
Køb pålæg og evt. klude mm. hvis der ikke er nok. Kaffe, te, kakaomælk, mælk og laktosefri mælk.
Har lavet en liste med hvad der skal laves. Det er lavet så folk selv kan gå hen og skrive sig på.

Vi mødes 9:15 nede ved fællesrummet.

Åbning af fællesrummet
Er ordnet, skal lige sende et dokument med specifikke regler. Folk skal underskrive de nye regler.
Mark sender en mail til fællesrumsudvalget.
Hvis folk ikke overholder reglerne, så bliver fællesrummet lukket igen.

Evt.
Gave til Kaya - Janni køber nogle flasker vin (ca. 250kr)
Klager på facebook om larm:
Vi kunne opfordre folk til at tage direkte kontakt fordi kontakt på facebook midt om natten får ikke
folk til at stoppe en fest. Hvis det er slemt, kan folk også lave en officiel klage i stedet.

Næste møde
24. maj kl. 18
Mødeliste
Mark
Janni
Kaare
Chenghao

