Referat af bestyrelsesmøde – 7. januar 2020
Orienteringsrunde
•
•
•

Høre, hvordan alle har det. Folk har det fint, nogle er eksamenspresset, andre har fri.
Til stede: Josephine, Kaya, Mark, Chenghao og Hannah
Referent: Hannah

Ny bestyrelse – velkomst og konstituering
Intro til bestyrelsesarbejdet, tavshedspligt mm. Vi mødes en gang i måneden, vi står primært for
initiativer på kollegiet, vi har 100.000 kr. om året til forbedringer af kollegiet. Bestyrelsen står for
aktivitetsdage, beboermøder og pamperfester.
Vi skal have de nye sat op til bestyrelsens mailadresse – vi skal lige have fat i Kasper.
Formanden besvarer mails herpå, men det kan også være en anden, der har mere information på
området.
Vi aftaler også løbende ting på vores Facebook-gruppe.
Chenghao har fået en nøgle, Marc har en i forvejen. Begge er også koblet op på WebZonen.
Bestyrelsen har også en postkasse, der hænger ved 18A. Josephine har en nøgle til denne.
Bestyrelsen konstituerer:
Formand: Josephine
Næstformand: Mark
Sekretær/referent: Hannah
Kassér: Kaya
Menigt medlem: Chenghao

Økonomistatus
•

-

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
73.000 kr. tilbage, der skal bruges inden 31. juli. De skal bruges på Pamper, aktivitetsdag og
sommerfest.

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•

•
•

•

•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Aktivitetsdag: Den 29. marts. Fællesrummet er booket. Inkl. Cykelrazzia, så vi skal i
kontakt med kollegiekontoret. Vi vil forsøge at få flere til at komme til
aktivitetsdagene – vi snakker om forslag på næste møde.
Beboermøde: Den 19. april. Fællesrummet er booket. Indkaldelse og dagsorden skal
sendes ud senest 15. marts.
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Vi har ingen klagesager fået.
Reparation af græsplænen ved Volleybanen (forslag fra beboermøde).
- Der er nogle områder, hvor græsset er sunket. Der kan evt. sås noget nyt græs på
pletterne. Vi køber nogle frø og sår det til foråret. Mark finder ud af noget.
Vand udenfor til at vaske cykler (forslag fra beboermøde).
- Vi vurderer ikke, at det er relevant for særlig mange mennesker. Vi spørger Henri
om det kan være muligt.
Nyt gummi på cykelholderen i kælderen.

-

Kaya har skrevet til Rasmus om han vil finde noget, da det er ham der har problemer
med det, man han har ikke svaret. Kaya ser om der er noget ved cykelhandleren på
Jens Baggesens vej.

Planer for 2020
-

Nyt HDMI-kabel, kan evt. købes i Føtex, Josephine købet et.
Evt. ny kabel-maskine til motionsrummet. Chenghao undersøger noget.
Pedaler til spinning-cykel så man kan bruge almindelige sko til den. Kaya skriver til
Stefan.
Evt. en bowlingtur med koordineringsgruppen, hvis der er penge til overs fra
Pamperfesten.
Cykelstativ til cykelområdet ved 16B, da cyklerne ofte vælter. Det skal vi snakke
med Henri om.

Fællesrummet
-

Gennemgang af reglerne ved udlejning – persondata. Proceduren skal ændres, da
man ikke må sende data ud vedrørende andres mail, adresse og tlf.nr.
Josephine ringer til kollegiekontoret og snakker om det. Vi tager det op til et møde
med fællesrummet.

Pamperfest
-

D. 31. januar. Vi skal have lavet en begivenhed på Facebook, med s.u.
Mad: Vi googler lidt og snakker om det på messenger, ca. 200 kr. per person.
Folk inviteres til kl. 18. Der handles torsdag eftermiddag/aften.
Tema: James Bond (eller afhængig af mad).
Underholdning, hvis nogen har nogle gode idéer så sig til.

Hjemmeside
Herunder billeder fra første badeværelse samt materiale fra Henri.
- Kasper har ikke fået materialet fra Henri endnu, Josephine lægger det i hans
postkasse.
- Billeder fra de nye badeværelser, de skal sendes til Kasper som så lægger det op på
hjemmesiden. Der skal stå at badeværelserne bliver renoveret løbende.

Evt.
-

Billede til hjemmesiden af de nye medlemmer. De skal sendes til Kasper på hans
mail, network@daniakollegiet.dk
Der skal købes nogle flasker vin til de bestyrelsesmedlemmer der er stoppet. Det gør
vi når vi skal handle til Pamper.

Næste møde
Ved Hannah den 10. februar kl. 18.
Mødeliste
Josephine
Kaya
Hannah

Chenghao
Mark

