Referat af bestyrelsesmøde – 11. marts 2019
Orienteringsrunde
•
•
•

Høre, hvordan alle har det.
Til stede: Charo, Kaya, Ai Diem, Josephine, Alexander og Hannah
Referent: Hannah

Økonomistatus
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
- Omkring 75.000 kr. Disse skal bruges på lydisolering, bordfodbold-bord.
Evt. lamper og askebægere.

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Aktivitetsdag d. 7. april. Beboermøde den 28. april. Her er lokalet booket.
- Pamperfest til september. Et forslag kunne være den 21. september. Hannah booker
dette et halvt år inden (dvs. den 21. marts).
Bordfodbolds-bord v. Alexander
- Alexander køber det i dag.
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ingen klagesager.
Skilte med internetkoder i studierummet v. Josephine
- Rammerne er købt, de bliver sat op snarest.
Forbud for private tørrestativer, skilte.
- Henri skal have satte skilte op nede ved tørrerummene. Hannah sender teksten til
Henri og så kommer de op hurtigst muligt. Stativerne bliver fjernet til
aktivitetsdagen.
Mere lys på grunden v. Josephine.
- Lamper er blevet sat op ved parkeringspladsen ved Helsingforsgade.
Cykelrazzia, vi skal have sat mærker på alle cykler.
- Vi sætter mærker på efter mødet og cyklerne bliver fjernet på aktivitetsdagen.
Cyklerne placeres på en parkeringsplads ved 16.
Lydisolering af studierum/TV-rum, status på dette.
- De er færdige med at sætte isoleringen op, så dette skulle være i orden.
Askebægere, er købt og sat op.
- De er sat op, og det fungere fint. Der skal eventuelt være overdækning over
askebægerne. Henri arbejder på dette.
Tekst i beboermappen vedrørende vaskeri og udsugning v. Kaya
- Den er skrevet og Kaya har snakket med Henri. Teksten skulle gerne komme i
beboermappen (fysisk form) og skal også indsættes på hjemmesiden.
Beboermappen skal måske revurderes, dette sørger Henri for.
Storskrald, status og evt. forbedringer.
- Der er nogle brædder der er faldet af. Selve skrald-sorteringen er det samme som
sidste gang, det virker stadig ret kaotisk.
- Måske skal hegnet gøres højere, så man ikke bare kan kaste tingene over. Dette vil
måske gøre at det bliver mere ordnet.

-

Det kan også være vi skal have nogle kasser til specifikt affald (elektronik, keramik
osv.) Dette kan måske skabe nemmere sortering.
Charo snakker med Henri.

Aktivitetsdag
Forslagsstiller: Josephine
7. april
Starter for beboere 10.30. Vi starter med fælles morgenmad. Vi skal have handlet rundstykker,
rugbrød, pålæg, juice osv.
Vi mødes kl. 9.00 og får handlet og stillet borde frem. Vi skal have tjekket om vi har
rengøringsmidler. Der skal rengøres vaskerum/tørrerum, studierum/TV-rum, fællesrum,
motionsrummet, grillene skal ud (evt. rengøres), cykler skal fjernes, alle stier og cykelskure skal
fejes, borde/bænke sæt og legeplads skal rengøres.
Vi skal også sørge for frokost, her tænker vi at bestille pizza. Dette gøres på dagen.
Ai Diem står for at sætte folk i gang og holde øje med hvem der skal lave hvilke opgaver.
Begivenhed på Facebook, skal deles med alle beboere på vores facebookside og skal ofte deles.
Vi forventer at være færdige kl. 14.
Der er lavet opgavefordeling og indkøbsliste.

Beboermødet – forslag og/eller diskussionsemner
Forslagsstiller: Josephine
Der er lavet en indkaldelse og denne skal sendes ud.
Vi skal have lavet en foreløbig dagsorden, som stort set er lavet.
Indkaldelsen bliver sendt til Kollegiet Kontoret, Josephine sender den ud.
Vi snakker om dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Facebook
Forslagsstiller: Josephine
Det er smartest hvis der kun er én, der tjekker om folk er beboere på kollegiet inden de bliver
godkendt i gruppen. Ai Diem vil gerne stå for dette.
Vi skal have opdateret gruppen, så den kun er for nuværende beboere.
Vi vil gerne have en god tone på Facebook-gruppen, dette kan vi gøre opmærksom på hvis vi ser
noget, der ikke er indenfor disse rammer.

Vindueskiggeren
Forslagsstiller: Josephine
Vi skal have skrevet ud på Facebook, at vi er opmærksomme på problemet og at der er sat lys op på
grunden.
Vi kan eventuelt stille som forslag til beboermødet, om vi skal have sat videoovervågning op.

Ekstra pamper-fællesaktivitet
Bestyrelsen bestemmer hvilken aktivitet vi laver, dette kunne være bowling hvor hele Pampergruppen kan være med. Vi vil gerne have noget mad i forlængelse af dette, eventuelt på Street Food.
Dette kan være den 7., 8., 14. eller 15. maj. Vi laver en afstemning om hvornår flest kan, og tager
det op til næste bestyrelsesmøde.

Evt.
-

-

-

Rettelse af forskellige ting, Alexander fikser dette.
Billeder til hjemmeside, alle skal have sendt billeder til Alexander, og vi skal have
sat skilte op i de forskellige opslagstavler. Josephine finder en nøgle og de bliver
skiftet ud.
Mail fra Bolignet Aarhus, vi skal have rettet et telefonnummer, dette gør Alexander.
Infomøde om nye beboere, velkomstkomite. Dette kan gøres en gang i kvartalet, og
gør det muligt at møde bestyrelsen og andre udvalg. Vi tænker at starte det op midt i
maj. Dania For Fun vil måske med i dette, Charo snakker med dem og vi tager det op
næste gang.
Vi har fået fjernet det Graffiti der var blevet lavet på Helsingforsgade.

Næste møde
Ved Kaya den 8. april kl. 18. (fokus på beboermøde).
Vi holder også møder næsten hele dagen den 28. april, både et bestyrelsesmøde, et møde med
formænd for de forskellige udvalg samt beboermøde.
Vi mødes kl. 15 i bestyrelsen og mødes med formændene kl. 17.
Mødeliste
Alexander
Josephine
Hannah
Kaya
Ai Diem
Charo

