Referat af bestyrelsesmøde – 21. oktober 2019
Orienteringsrunde
•
•
•

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

Økonomistatus
•

-

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
87.500 kr. ca. Disse skal bruges på aktivitetsdag, beboermøde, pamper i januar.

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

•

•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Nej, vi har fællesrummet til de kommende begivenheder.
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ingen klagesager.
Adgang til hjemmesiden v. Josephine
- Vi har fået et link i dag fra Kasper. Der er oprettet en ny adgangskode som alle i
bestyrelsen har kendskab til. Josephine har fået en vejledning af Kasper.
Gennemgang af hjemmesiden
- Henri har givet Josephine noget information om nogle ting der skal laves om på
hjemmesiden. Det omhandler primært affaldssortering. Josephine skriver til Kasper
og får ham til at rette det.
- Vi kigger hver især på hjemmesiden og ser om der er noget, der skal rettes.
Velkomstkomité d. 17/11
- Henri nævner datoen til nye indflyttere. Kaya laver et opslag på Facebook den 3.
november. Josephine, Kaya og Charo kan denne dato. Josephine skriver et opslag på
koordineringsgruppen.

Aktivitetsdag
27. oktober.
Køb af skraldeoptagere.
Vi skal have bestilt og købt morgenmad. Det skal bestilles torsdag evt. fredag – Kaya undersøger
om det kan bestilles lørdag, så vi ved mest om hvor mange der kommer.
Vi har en Nutella og noget juice. Vi har også bitter. Der handles ind på torsdag (Kaya og Josephine
gør dette). Der handles både mad og ting til rengøringen/oprydning.
Der skal bestilles pizza og det gør vi bare på dagen.
Kaya laver sedlerne hvorpå der står, hvad folk skal gøre.

Beboermøde
Standard dagsorden, der er valg til bestyrelsen denne gang. Josephine laver dagsordenen i morgen
og den sendes til Kollegiekontoret på onsdag. Vi skal have nævnt at der er kommet nyt
affaldssystem, blandt andet at man ikke bare må stille ting på jorden.

Affaldssortering
Det er i forhold til hjemmesiden, Henri har givet nogle dokumenter der sendes videre til Kasper.
Affaldssorteringen skal omtales som genbrugspladsen.

Evt.
-

Vi har fået en mail angående solceller, og om hvorvidt vi kan tjekke hvor meget
strøm de producerer i vintermånederne. Vi snakker med Kollegiekontoret om det til
regnskabsmøde på fredag.

Næste møde
Mandag den 25. november kl. 18 ved Josephine.
Mødeliste
Kaya
Josephine
Hannah
Ai Diem
Charo

