Referat af bestyrelsesmøde – 11. april 2021
Orienteringsrunde
●
●
●

Høre, hvordan alle har det.
Til stede: Kaya, Mark, Jannie, Kaare, Chenghao
Referent: Kaare

Økonomistatus
●

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?

Det fra sidste gang minus cykelstativ

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ingen
● App til måling af vandforbrug
- Ikke hørt noget, skulle være i gang. Den ligger på kollegiekontorets skuldrer nu.
Vi får noget at vide når der sker noget.
● Redigering af ny hjemmeside (tilføjelse af diverse ting)
- Chenghao - Henry, fik det ikke gjort
Jannie - Kaya hjælper - får det ind i dag
Kaya - done, har bare lavet et link til kollegiekontorets side
● Cykelstativ
- Henry har fået den, ville få tømrer til at sætte den op.
● Cykelratia
- Mærkater er sat på. Samles d. 2. Maj ved det hvide skur.
●

Beboermøde
Blev aflyst, skal udsættes til efteråret/restriktioner tillader det. Ændring på over 2% så vi SKAL
have et.
Kunne tage det efter regnskabsmødet i efteråret.

Aktivitetsdag
Der skal laves en FB-begivenhed, forhåbentligt er restriktionerne til det. Ved ikke helt hvordan vi
kan have mad til det - vi kunne evt. lave grillmad - hvis vejret er til det og man må.
Klude ligger i depotrummet.
Der ligger et skema inde i dropbox med arbejdsopgaver der kan uddelegeres.
Henry vil gerne have at bord/bænke skal fjernes hvis de ødelagte, hvis de kun har små skader skal
det bare siges til Henry.
Der skal være et bord for hver opgang.

Åbning af fællesrum / motionsrum
Har skrevet en mail til Jette, ved ikke om det er en mulighed endnu.
Vi kan ringe til sekretariatet el. kollegiekontoret for at høre om studierummet/tv-stuen kan åbnes.
Ligeledes for de andre rum.
Jannie ringer til dem for at undersøge det.

Evt.
Vi kan lave nogle bede til at have planter i.
Kan prøve at skrive til Karin - man kan gøre nogle ting for miljøet/kulturlivet på kollegiet.
Hvem skal passe det? - tænker godt beboerne selv kan, evt. lav det som udlejningsordning?
Forslag til initiativer skal være færdig senest 5. maj for at kunne få tilskud fra fond.
Kunne lave bede af pallerammer med jord i.

Kaya trækker sig fra bestyrelsen. Så vi skal have en ny formand.
Mark tager formands-posten indtil han forlader kollegiet engang i november
Jannie bliver ny næstformand.

Næste møde
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Kaya
Mark
Jannie
Kaare
Chenghao

