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Referat af bestyrelsesmøde – 27. august 2019
Orienteringsrunde
•
•
•

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

Økonomistatus
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
- 99.175 kr. Vi har brugt 825 på Slushice maskine til Sommerfesten, og der kommer en
regning fra maden til sommerfesten.
- Skal bruges på hjertestarterkursus. 5000 kr. til Dania for Fun og ca. 5000 kr. til
Fitnessrummet.

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

•
•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Vi skal booke til beboermøde, aktivitetsdag osv. Beboermøde inden 31. december.
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Vi har fået en besked/klage. Josephine snakker med kollegiekontoret.
Skilte med internetkoder i studierummet v. Josephine
- Henri sætter dem op. Han får dem snarest muligt.
Billeder af os i bestyrelsen til hjemmesiden – evt. aftale med Kasper om adgang til
hjemmesiden.
- Charo manglede sidst at sende billede. Adgang til hjemmesiden? (Josephine)
- Charo sender et billede snarest. Vi har ikke fået adgang til hjemmesiden endnu.
Josephine skriver til Kasper på Facebook, da vi ikke har fået svar fra ham længe.
Værktøjskassen/cykelværksted.
- Værktøjskassen er fyldt op. Der er købt to nye værktøjskasser.
Velkomstkomité i samarbejde med de andre udvalg på kollegiet.
- Der er kommet ny formand for Dania for Fun. Hende skal vi have snakket med om
det. Der er flyttet mange ind i denne periode, så vi vil gerne gøre det i september.
- Vi holder det den 15. september. Charo og Kaya kan denne dag. De skriver til
formanden for Dania for Fun og til Ilona i forhold til fællesrummet.
- Det bliver et kort møde, hvor man mødes udenfor og viser de nye beboere rundt på
kollegiet. Derudover giver de forskellige udvalg et lille oplæg om, hvad de laver.

Hjertestarterkursus
Evaluering af dette.
Det gik godt, der var 4 til mødet. Det skal være nogle andre datoer næste gang, da der nok vil være
større deltagelse hvis det ikke ligger i eksamensperioden. Enten i marts eller oktober.
1900 kr. koster det at have hjertestarteren det første år. Derudover koster det 2900 kr. for de næste
år.
Vi vil gerne beholde vores hjertestarter.
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Aktivitetsdag
Det bliver den 27. oktober. Det bliver normalt rengøring og klargørelse til vinteren.

Pamper september
Den 21. september.
- Mad: Husk dessert! Evt. bestil en kuvert eller 2 mindre end der kommer.
Maden skal bestilles opvarmet, og vi skal så over med en varmekasse dagen efter.
Skal senest bestilles den 16. september
Kaya bestiller maden.
- Vi kan evt. købe noget af Dania for Fun’s alkohol (spiritus).
- Der skal handles, hvilket kan gøres i løbet af ugen. Kølervarer handles på dagen.
Der handles torsdagen inden, det gør Hannah og Kaya.
- Kaya laver begivenhed.
- Der skal laves underholdning og der skal være tema.

Facebook
-

-

-

Kommentar på Facebook
Der er blevet anmeldt en kommentar. Når der anmeldes en kommentar, snakker vi
om det i gruppechatten.
Engelsk oversættelse af gruppebeskrivelse
Der er mange udvekslingsstuderende, så det kunne være rart at få den oversat til
engelsk.
Selve teksten skal også ændres lidt. Ai Diem sørger for dette.
Vi skal måske have sorteret i, hvem der er med i gruppen, da der er mange med i
gruppen der ikke bor her mere. Dette gøres løbende.

Mail – Swapfiets
v. Josephine
Det er et tilbud om cykelabonnementer til studerende. Manden der har firmaet vil gerne hænge
nogle plakater op. Vi synes det er en god idé, og han må gerne hænge nogle plakater op i
vaskekældrene. Josephine sender en mail til ham.

Regnskab
v. Kaya
Det er blevet indsendt og det er blevet godkendt. Vi får det tilsendt på et tidspunkt, Kaya finder ud
af hvornår. Vi havde 24.000 kr. i overskud. Vi kan godt tillade os af bruge flere penge på beboerne.

Evt.
-

-

Postkassen er blevet tømt. Der var mange gamle papirer, vi prøver at få styr på det
nu. Nogle af papirerne kan have været vigtige, det ligner ikke den gamle bestyrelse
har tømt postkassen. Det er vigtigt at informere en fremtidig bestyrelse om at tømme
postkassen.
Vi skal have købt en mappe til alle vores papirer og nøgler.
Der er nogle af de gamle bestyrelsesmedlemmer med i Dropboxen. Hannah skriver
til dem.
Der er kommet skilte op med ”Privat grund”.
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-

Parkeringsvagter/regler på området. Vi vil overveje muligheder og går videre med
forslag til næste møde. Vi kan eventuelt lave et spørgeskema/opslag hvor vi spørger
rundt hvor mange der har bil. Kaya undersøger dette og laver et opslag.
Vi har ikke hørt noget om vindueskiggere i lang tid, men nu hvor det begynder at
blive mørkt om aftenen skal vi måske være opmærksom på det igen.
Eventuel lave halvtag over de udendørs cykelstativer. Dette kan vi tænke over.
Vi skal måske have fundet en dag hvor vi gennemgår hvad vi har i depotet og får
ryddet op.

Næste møde
Ved Hannah den 24. september kl. 18.00.
Mødeliste
Kaya
Josephine
Hannah
Ai Diem
Charo

