Dagsorden for bestyrelsesmøde – 18. januar 2021
Orienteringsrunde
•
•
•

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

Økonomistatus
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
- Har de forskellige udvalg fået penge?

Fællesrum har 38kr
Tidligere bestyrelse valgte at de to udvalg har 5000kr i løbet af året
3925,61kr skal overføres til Dania for Fun (Mark har fået 1000kr allerede)
Steffan skriver selv hvis han skal have nogle penge til motionsrummet

91,5k ca. tilbage
Har overført penge til Kaya
Planer?
Ikke så meget at lave
Svært at lave noget før det bliver åbnet op
Fælleshuset:
Ikke nogen udgifter lige nu, udover rengøring hvilket de har penge til
Rasmus tager fat i os hvis der er noget

Ny bestyrelse – velkomst og konstituering
Bestyrelsen konstituerer:
Formand: Kaya
Næstformand: Mark
Sekretær/referent: Kaare
Kassér: Chenghao
Menigt medlem: Janni
Vi kunne evt. mødes hver anden måned lige for tiden da vi ikke har så meget at snakke om.
Vi har tavshedspligt. Snak individuelt med udvalgene.
2 årlige aktivitetsdage
2 årlige beboermøder
Klager er flyttet til kollegiekonteret, så det er ikke noget vi har at gøre med.
Vi må ikke sende klager videre, vi skal bede dem om selv at sende klager til kollegiekontoret.

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•

•
•

•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Vi har booket rummet d. 6. februar pamperfesten? Bliver lidt nød til at aflyse
- d. 21. marts til aktivitetsdag
- d. 11. april er der beboermøde
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ingen
App til måling af vandforbrug
- 6 stemte for 3 imod, 11 imod, der er dermed stemt for, vi skal have fat i
kollegiekontoret, da appen skal med i budgettet osv.
Mark kontakter Karin, tag evt. fat i dem der tilbyder appen også alt efter hvad
Karin siger.
Redigering af ny hjemmeside (tilføjelse af diverse ting)
- Kollegiekontoret har lavet en ny hjemmeside, ikke taget i brug endnu. De sagde det
ville køre d. 1. september, hvilket den ikke er.
Skal vi dele det op, eller gøre det sammen?
Vi ved ikke hvor meget der skal lægges over. Kaya undersøger det inden næste
møde.

Nye arbejdsopgaver
•

Kontakt Rasmus angående ny cykelpumpe

Planer for 2021
Forslag:
Kammerfest
Sommerfest - stor fest, sammen med Dania for Fun kunne vi fejre at være ovre corona?
Vi står for alkohol
Grillmad
TV-stuen - vi kunne evt. købe en konsol, skal først undersøge om folk bruger rummet når rummet
bliver åbnet op igen

Pamperfest
Bliver nødt til at aflyse, ingen planer om udskydelse.
Vi kan evt. snakke om til næste møde ift. Corona situationen.

Møde v. kollegiekontoret og andre kollegier d. 2. januar
Snakkede om økonomi, ikke noget spændende.
Kaya er i deres bestyrelse nu.
Snakkede om tilskud man førhen kunne søge til bl.a. økologi, små haver, Henry synes ikke det var
en god idé, hvem skal passe det?

Evt.
Opgangsfest hos Janni og Kaya, beerpong bord mellem lejlighederne?
Når Henry sender mails ud så har Kaya ansvaret for at der bliver svaret. Vi andre kan selvfølgelig
altid selv gøre det, men sig til Kaya at man gør det.
Reminder om regler i vaskerum. Kunne også minde folk om at huske deres tøj.

Næste møde
Stadig over zoom ved mindre andet aftales senere.
Mandag d. 8. marts.
Kaare laver næste dagsorden.

Mødeliste
Kaya
Mark
Jannie
Kaare
Chenghao

