Referat af bestyrelsesmøde – 4. februar 2019
Orienteringsrunde
•
•
•

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

Økonomistatus
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
- Vi har 79.750,- kr. tilbage, som skal bruges inden sommer. Regnskab på Pamper:
3.700 kr. På de 2 Pamper-fester er der brugt er 6.800 kr. Vi har derved ca. 3.200 kr. i
overskud i ”Pamper-kassen”.

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•

•

•
•
•
•

•

•

Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
- Lokalet er booket til aktivitetsdag den 7. april.
- Beboermøde i den nærmeste fremtid (inden 1. maj). Dette skal vi booke lokalet til.
Beboermøde den 28. april, lokalet er booket. Vi skal sende indkaldelse ud 4 uger
inden (senest 31. marts). Dette tages op til næste møde.
Bordfodbolds-bord v. Alexander
- Bordet er ikke købt endnu, Alexander skal snakke med Karin omkring det, i forhold
til økonomi.
Har vi fået klagesager siden sidst?
- Ikke en klagesag, men nogle problemer med røglugt i en lejlighed.
Skilte med internetkoder i studierummet v. Josephine
- Er ikke blevet købt endnu, det kommer op efter evt. lydisolering er på plads.
Nyt værktøj i værktøjskasse v. Alexander
- Er skiftet ud.
Donation af tøj til velgørenhed v. Ai Diem
- Tidligere har det primært for at få ryddet op i tøj i vaskekælderen. Der ligger ikke
noget tøj og flyder lige pt. i vaskekælderen. Indsamling til hjemløse i Aarhus bliver
afholdt i december, så det er ikke relevant nu. Vi samler op til efteråret.
Tøj i vaskerum/private tørrestativer, skilte mm. v. Hannah
- Skiltene har ikke hjulpet på problemet med alt for meget tøj i tørrerummene.
For at komme til bunds i problemet, vil vi afskaffe private tørrestativer i
tørrerummene. Der bliver skrevet en mail rundt med en dato for sidste fjernelsesfrist, og ellers vil stativerne blive stillet op til Henri. Datoen er den 4. marts, Hannah
skriver til Jette.
Ubuden gæst, der kigger ind ad vinduer, mere lys på grunden v. Hannah
- Vindueskiggeren er set nogle få gange siden. Mere lys på grunden bliver taget op til
beboermødet. Vi tager en runde på kollegiet herefter mødet og ser på, hvor vi
mangler lys. Henri bliver informeret om dette og det tages op til beboermødet.

Pamperfest den 26. januar
Forslagsstiller: Josephine
Der var bestilt mad til kl. 17 i Føtex, hvoraf kødet skulle varmes, hvilket skabte nogle problemer,
evt. pga. en dårlig ovn. Ellers fungerede det fint med maden.

Mere organisering af maden efterfølgende.
Der var 12 til festen, nogle tog lidt tidligt hjem. Der kunne godt have været mere underholdning.
Festen fungerede fint, og folk virkede til at være glade/godt tilfreds med festen.

Aktivitetsdag
Forslagsstiller: Josephine
7. april. Vi skal have fjernet cykler, cykelrazzia. Det har tidligere været 6 uger inden
aktivitetsdagen, som så bliver den 24. februar. Vi skal have lavet en meddelelse omkring dette.
Cykler, der stadig har klistermærker på, vil blive fjernet på aktivitetsdagen.
Vi skal have lavet en fælles meddelelse for cykelrazzia og aktivitetsdag, der skal lægges i folks
postkasser og ophænges på nyhedstavler. Josephine sender meddelelse om cykelrazzia til Jette.
Meddelelse til aktivitetsdag og beboermøde snakker vi om til næste bestyrelsesmøde.

Generel afmeldelse af reklamer
Forslagsstiller: Hannah
Jeg har fået en mail fra Karin Lindberg, vi kan evt. få afmeldt reklamer generelt på kollegiet, så de
ikke flyder/fylder vores papir-container, enkeltvis kan man så melde sig til reklamer.
Hannah skriver til Karin for mere info.
Vi skal have det taget op til beboermødet, så folk kan stemme om, hvorvidt de synes vi skal have en
generel reklameafmelding.

Lydisolering af studie/TV-rum
Forslagsstiller: Josephine
Det koster 15.000 kr. at få lydisoleret. Bestyrelsen er enige om, at vi skal have lydisolering.
Josephine skriver til Henri, vi skal høre hvornår det kan blive gjort og hvor lang tid det tager. Vi vil
gerne undgå eksamensperioden.

Askebægere
Forslagsstiller: Josephine
Før jul skrev Henri, at man på tidligere bestyrelsesmøder har snakket om at anskaffe sig
askebægere, der skal hænge rundt omkring.
Vi skal finde ud af, hvor mange vi skal have og hvor de skal hænge.
Askebægerne skal hænge på cykelskure som udgangspunkt, ved opgangene ved de forskellige
blokke. Vi skal have 4-5 askebægere, Josephine skriver til Henri.

Vaskeri og udsugning
Forslagsstiller: Josephine
Udsugning i lejlighederne – folk tror, det er en emhætte, og henviser sig derfor til Henri om, at den
ikke virker. Vi skal have skrevet en tekst om dette i beboermappen, så indflyttere kan læse om det i
denne i stedet for at henvise sig til Henri.
Man kan ikke booke en tid til vaskeriet, dette skal der informeres om i beboermappen.
Begge tekster skal være på dansk og engelsk.
Kaya skriver en tekst vedrørende begge tilfælde.

Affaldssortering
Forslagsstiller: Josephine/Kaya

Kursus ifht. affaldssortering i Lisbjerg den 20. marts. Vi skal lige tjekke kalenderen og se om vi kan
komme med.
Vi opfordrer folk til at følge sedlerne der hænger i køkkenskabene og ellers er der en hjemmeside
fra Aarhus kommune hvor man kan slå forskellige ting op, og se hvilken affaldscontainer det skal
smides i.

Evt.
-

-

-

Badeværelsesrenovering starter først til efteråret jf. mail fra Karin Lindberg.
Flere billeder af kollegiets faciliteter og værelser på vores hjemmeside.
Værelsesbilleder kommer løbende fra Henri.
Billeder af faciliteter tager vi til aktivitetsdag.
Pamper: der er mange penge tilovers. Dette kan bruges på en aften med evt. bowling
eller fællesudflugt/fællesaktivitet, så vi kan få en anden oplevelse ud af det end en
fest. Vi lægger et opslag ud i koordineringsgruppen, så folk kan foreslå aktiviteter.
Diverse forslag tages op til næste bestyrelsesmøde.
Idéer til storskrald; hvordan kan det blive bedre? Placeringen af storskrald kan
eventuelt revurderes. Vi snakker om andre forslag til storskrald næste
bestyrelsesmøde, og eventuelt tage det op til beboermøde for at høre hvad folk synes
om det.

Næste møde
Ved Hannah den 11. marts kl. 18.

Mødeliste
Alexander
Josephine
Hannah
Kaya
Ai Diem
Charo

