Referat af bestyrelsesmøde – 8. april 2019
Orienteringsrunde
•
•
•

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

Økonomistatus
•

-

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
Omkring 63.000 tilbage. Vi har ikke betalt for lydisolering endnu.
Disse skal blandt andet bruges på bowling i Pamper-gruppen.
Evt. nogle penge til motionsrummet, de skal måske have nyt løbebånd.

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•

•
•
•
•
•

•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Fællesrummet er booket til næste Pamperfest den 21. september.
- Til efteråret kommer der også aktivitetsdag og beboermøde.
- Fællesrummet er booket til beboermøde d. 28. april.
Bordfodbolds-bord v. Alexander
- Samlet og klar til at blive brugt.
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ingen klagesager.
Skilte med internetkoder i studierummet v. Josephine
- Ikke sat op endnu, de skal sættes op på et tidspunkt.
Halvtag ved askebægere
- De er blevet bestilt, og bliver sat op af Henri.
Storskrald, status og evt. forbedringer v. Charo
- Henri er i gang med at finde ud af et eller andet. Der skal måske fjernes en hæk så
der kan komme kasser op til forskellig sortering. Hvis vi har nogle ideer, skal vi
snakke med Henri om det.
Billeder til hjemmesiden
- Josephine, Kaya og Charo mangler et billede. Billederne skal sendes til Kasper
Freksen som er IT-ansvarlig. Så skal vi have lavet nye sedler til de forskellige
rammer rundt omkring på kollegiet, så folk ved hvem vi er.

Aktivitetsdag – evaluering
Morgenmad: mindre mad, vi havde rigtig meget rugbrød tilbage. Morgentilbud skal fremover
bestilles forud. Planlæg fremover 1,5 rundstykke pr. person.
Vi var 28 fremmødte, og vi fik gjort alt det, der var planlagt. Legepladsen blev ikke gjort rent.
Vi kan evt. lave sedler om, hvad der skal gøres på stederne. Kaya vil gerne lave en seddel.
Evt. kan vi skaffe flere skrald-bidere/opsamlere, hvilket vil gøre det nemmere at fjerne skrald.
Vinduerne i fællesrummet blev ikke vasket.
Det var en hyggelig dag med dejligt vejr.

Bowling i Pamper-gruppen
Vi har lavet en afstemning om dato, og der er flest stemmer på den 8. maj. Vi skal have lavet en
begivenhed til dette.
Der er omkring 4.000 kr. til dette.
Planen er at vi skal bowle sammen og evt. have noget mad. Vi skal lige se hvor mange der kommer,
så vi kan lægge en plan for, hvordan og hvorledes aftenen skal forløbe.
Tilmeldingsfrist er den 27. april, så vi planlægge begivenheden til næste møde den 28. april.
Kaya laver begivenhed.

Beboermøde
Begivenhed er lavet på Facebook, PowerPoint er startet på, den ligger på dropboxen så vi kan tilføje
ting.
Indkaldelse til møder med de andre foreninger på kollegiet. Møderne finder sted umiddelbart inden
beboermødet. Josephine kontakter formændene for udvalgene.
Vi mødes kl. 14.30.

Fratrædelse
Alexander har valgt at fratræde fra bestyrelsen fra dags dato. Kaya tiltræder som
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerer som følgende:
Formand: Josephine
Næstformand: Ai Diem
Sekretær: Hannah
Kassér: Kaya
Menigt medlem: Charo
Der vil være en overgangsperiode, hvor Kaya bliver lært op som kassér, og både Alexander og
Kaya vil præsentere budgettet ved næste beboermøde.

Erhverv i bolig
En af beboerne vil gerne bruge sit køkken til at drive erhverv. Vi vil gerne have en skriftlig
godkendelse fra Kollegie Kontoret om, at det er os der skal bestemme det. Dette sørger beboeren
selv for. Når vi har fået dette, beslutter vi om vi vil acceptere det.

Evt.
-

Legepladsen: vi overvejer om der skal laves noget om. Evt. udendørs
træningsområde. Dette kan være bedre udnyttelse af legepladsen, fordi vi oplever, at
legepladsen ikke bliver brugt.

Næste møde
Den 28. april. Vi mødes kl. 14.30 i fællesrummet. Ai Diem står for mad til dette møde.
Mødet efter dette er tirsdag den 14. maj kl 18. (foreløbig dato), ved Charo.
Mødeliste
Alexander
Josephine
Hannah

Kaya
Ai Diem
Charo

