Referat af bestyrelsesmøde – 3. december 2018
Orienteringsrunde:
•
•
•

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

Konstitueringen af den nye bestyrelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fordeling af posterne
Formand: Josephine H. Sørensen
Næstformand: Ai Diem Nguyen
Kasserer: Alexander L. Mikkelsen
Sekretærer: Hannah Hedegaard Nielsen
Medlem: Charo Nobert
1. suppleant: Kaya H. Rosell
2. suppleant: Ikke besat

Økonomistatus:
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
83.000 tilbage ud af 100.000. D4F får 5000 årligt, motionsrummet får 5000 om året. Stefan
undersøger om der er noget de skal have købt til motionsrummet.
Sommerfesten betales af bestyrelsen, men D4F arrangerer den.
Flere penge til D4F? evt. til andre arrangementer, fester med fri alkohol (evt. i begrænset
omfang), jule klippe-klister dag, flere brætspils-arrangementer.
Studierum og TV-stue er ikke særlig lydtæt. Der skal bruges penge på dette, vi skal have tilbud
fra tømrer inden vi har en pris.
6.000 kr. til bordkanter på bordene i studierummet (er ikke brugt endnu).

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Pamperfest den 26. januar. Er booket
- Beboermøde, vi skal først vide dato for budgetmøde, og derefter kan vi sætte dato for
beboermøde. Budgetmødet skal være afholdt inden beboermøde. Beboermøde evt.
den 28. april eller 5. maj.
- Aktivitetsdag. Søndag den 7. april. Fællesrum er reserveret af Hannah

•

Status på systemet med godkendelse af folk på Facebook-gruppen v. Alexander
- Alexander har ansvar for at acceptere folk til Facebook-gruppen. Alt går fint. Det
tager cirka 5 minutter om ugen.

•

Bordfodboldsbolde og det grimme bord v. Alexander
- Bolde er ikke købt fordi vi evt. skal have et nyt bord. Henri overvejer at købe det,
fordi de har overskud i økonomien. Bestyrelsen vil gerne købe et, vi har set på et til
10.000 kr. Vi kan evt. få Henri til at samle til (ellers sætter vi en aften af til det).
Link til bordet:

http://bordfodbolden.dk/produkt/fas-indoor-m-lysmoentindkast/?fbclid=IwAR3W2HeIUzOqctss7fqNP8ogmE7w9XCjSqe7hISjx7j05
TvPA8XRsteiOoc
Der medfølger 10 bolde til bordet.
Alexander køber bordet i rød.
•

Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ja vi har fået en sag, og der er taget hånd om det.

•

Organisering af storskraldspladsen v. Alexander
- Inddeling af skraldet, af erfaring er folk ligeglad med inddelingen. En mulighed er, at
der bliver lukket for pladsen, så der kommer tag over og dør med lås. En anden
mulighed er at lave en større indgang til indhegningen. Vi har ikke fået klager fra
dem, der henter vores storskrald.
Storskrald bliver tømt oftere, og vi ser om dette giver en ændring på rodet. Derefter
ser vi på, om der er behov for andre ændringer.

•

Studie/TV-rum v. Alexander
- Lydisolering af væg. Vi er stadig ved at få tilbud på dette. De vil evt. skrue plader på
væggen og sætte gummilister på dørene. Dette vil evt. kunne få flere til at bruge
studierummet og TV-stuen.
- Borde i studierummet, det koster ca. 6.000. Vi venter på tømreren går i gang.
- Studierummet: der er skilte med internetkoder, og disse skilte har Henri foreslået
skal indrammes, og evt. laves i flot design. Josephine køber rammer.
- Støjskærme i studierummet, evt. skal vi have flere af disse.

•

Banner til hækken i skellet v. Alexander
- Banneret er kommet op.

•

Overdragelse af bestyrelsesarbejdet
To-do-lister, årsplanen og oprydningen i Dropboxen.
- Der er blevet ryddet op i Dropboxen, How-to-listen virker fint, vi kan fylde på i løbet
af året, hvis vi støder på noget, der ikke er på listen.
Evt. en anden måde at overdrage bestyrelsesarbejdet på fremover. Dette kan tages
op, når det bliver relevant igen.

•

Beboermøde 18. november 2018
Forslagsstiller: Alexander
Hvordan gik mødet?
Indkaldelsen fungerede godt. Man ser ofte mails fra kollegiekontoret, så det giver god mening at
sende indkaldelse herigennem.
Mange fremmødte og 5 nye bestyrelsesmedlemmer. Mødet forløb som det skulle.

Planlægning af ”jule” pamper
Forslagsstiller: Alexander

Vi skal have styr på hvem der skal sørge for mad og drikkevare Hvem kan komme med og hjælpe
med at stille op til det?
Den 26. januar. Bestiller mad fra Føtex, alkohol køber vi af D4F. Underholdning; tradition for, at
det ikke er en fra bestyrelsen, der står for det. Det er max. 20 personer der er med.
Vi skal have sendt invitationer ud i dag, evt. en Facebook-begivenhed. Kaya sørger for pynt til
temaet, Josephine undersøger mulighederne for mad og Alexander sørger for alkohol og holder
regnskab.

Evt.
-

-

-

-

Mail om mangel i værktøjskassen, Alexander får lagt nyt værktøj i kassen.
Tøj i tørrerummet. Vi har nogle år givet doneret glemt tøj til velgørenhed. Ai Diem
kigger på mulighederne. Det kan ikke nås inden jul, men evt. til januar.
Ideer til, hvordan vi kan undgå at folk lader deres tøj hænge til tørre i unødvendig
lang tid. Henri foreslår, at alle private tørrestativer bliver fjernet, og folk så kan hente
dem ved Henri.
Lige nu hænger vi skilte op med påmindelser om, at man skal huske sit tøj, og så må
vi se om det hjælper. Hannah laver sedler med påmindelser og opdaterer på
Facebook.
Højbede på kollegiet – er det muligt? Jorden er giftig fordi der før har ligget en
jernfabrik på grunden. Derfor skal man ikke dyrke afgrøder på grunden. Derudover
kan det være problematisk at dyrke sine egne planter på fælles grund, da grunden er
for alle på kollegiet.
Forretningsordning/vedtægter, så en bestyrelse ikke er nødvendig for at et udvalg
kan fungere på kollegiet.
Der har været en oplevelse med en mand, der kigger ind ad vinduerne ved
Helsingforsgade nr. 13. Folk skal være opmærksom på dette. Hannah opdaterer på
Facebook.
Mere lys på mørke områder på grunden, blandt andet haverne og ved cykelskurene.
Hannah kontakter Henri vedrørende dette.

Næste møde
Vi skal aftale en ny mødeliste 😊
Næste møde er den 4. februar ved Josephine
Mødeliste:
Alexander
Josephine
Hannah
Kaya
Ai Diem
Charo

