Referat for bestyrelsesmøde – 20. september 2018
Orienteringsrunde:
•
•
•

Høre, hvordan alle har det. Alle har det godt 
Til stede: Nick, Alexander, Thomas og Astrid
Referent: Astrid Baumann

Økonomistatus:
•
•
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
-> Vi har lige fået penge fra KK, så der er 95177 kr.
Pt. er der ikke noget i horisonten, men vi mangler nye vasketøjsklemmer. Alexander kigger
på klemmer.

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

•
•
•

•
•
•

•

Kommende projekter i motionsrummet:
o Soundbar til fjernsynet: opsat – og virker.
Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
o Ikke umiddelbart.
Status på systemet med godkendelse af folk på facebook-gruppen v. Alexander
o Det går fint. Folk, der efterspørger billeder af lejlighedstyper, kan kigge på vores
hjemmeside.
IT-udvalget – hvad er status? V. Astrid
o Casper kommer hjem 22. december og vil gerne fortsætte i IT-udvalget.
Sedler til TV-stuen v. Astrid
o Den er kommet op.
Bordfodboldsbolde v. Thomas
o Der er ingen, så Thomas køber en hel bunke til depotet.
o Selve bordet er ved at blevet grimt; kan det renoveres? Thomas snakker med
Henri om det.
Har vi fået klagesager siden sidst?
o Nihil.
Høretelefoner til klaveret
o De virker.
Ugens efterårstip
o Det går fremad og som planlagt.
o Der mangler ting til pumpeanlægget; Nick snakker med Henri mht. indkøb af
udstyr.
Grill til fællesrummet – hvordan endte det?
o Thomas har snakket med Henri og fællesrumsudvalgets formand, Ilona, og
afgivet bestyrelsens mening (jf. referat fra maj 2018)

•

•

•

Hækken I skellet v. Alexander
o Der er røget noget af hækken. Der har været lidt forvirring, men der er nu røget
noget af hækken. Vi må bestemme et banner til hegnet – vi foreslår noget
jæger-grønt.
Dania for Funs sommerfest 8. september
o Alexander og Peter var med og stod i bar, og det gik rigtig godt. Samarbejdet
fortsætter næste år.
Pamperfesten 14. september
o Det gik rigtig fint! Så nemt med mad fra Kokken & Jomfruen, og alle var gode til
at hjælpe til. Simone stod for god underholdning. Hyggelig aften!

Overdragelse af bestyrelsesposter til suppleanter
Forslagsstiller: Astrid
Vi er pt. fire bestyrelsesmedlemmer og ingen suppleanter efter Peter og Lau’s exit.
PR for GF udsendes allerede primo-medio oktober, hvor vi gør opmærksomme på, at vi i hvert fald
mangler 3 medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. Hvis der ikke kommer nye
bestyrelsesmedlemmer frafalder vores selvstyre (KK overtager bestyrelsesposten) – og derfor
vores udvalg, der kun eksisterer som udlicitering af bestyrelsens arbejde.
Thomas skriver til Jette fra KK og hører, hvad der reelt sker med vores udvalg (inkl.
fællesrumsudvalget), hvis ikke vi bliver fuldtallige.
Astrid skriver ’brev’ til mail, postkasser og ophængstavler til alle beboere med indkaldelse til
beboermøde/GF.
GF er den 18. november.

Overdragelse af kassererposten fra Peter til Alexander
Forslagsstiller: Astrid
Kollegiekontoret har modtaget papirerne, så det er godt i gang med overførsel af konti osv.

Planlægning af aktivitetsdagen 28. oktober
Forslagsstiller: Astrid
Astrid laver PR (Save the Date for både aktivitetsdag og beboermøde) pr. mail og ophæng. Sendes
ud senest 12. oktober.
Planlægning af selve dagen tages op til næste bestyrelsesmøde.

Det ”falske” rygeforbud ved opgangen til 18C

Forslagsstiller: Astrid
Jeg synes ikke, det kan passe, at vi efter den lange diskussion vedr. rygeforbud stadig har et
område, hvor der er rygeforbud, selvom det udtrykkeligt ikke er gældende. Flere beboere har
spurgt mig privat om det, og derfor synes jeg, vi skal revurdere dét.
Vi har en længere diskussion, og bliver enige om, at skilte med rygeforbud skal fjernes. Askebægre
kan mod fordel opsættes på de andre cykelskure for at trække rygere væk fra opgangene. Der var
en længere debat om de grønne fodspor; disse kan evt. også kopieres til andre askebægre.

Thomas tager den med varmemesteren.

Evt.
Regnskabsmøde 29./10. kl. 08.30.

Næste møde
Nick
25. oktober 2018 kl. 18-21

Listen for hvem der holder:
Alexander
Astrid
Nick
Thomas
Jesper

