Dagsorden for bestyrelsesmøde – 22. april 2018
Orienteringsrunde:
•
•
•

Høre, hvordan alle har det.
- Alle har det godt ૃ
Til stede: Alexander, Peter, Astrid, Lau, Thomas.
Referent: Astrid Baumann

Økonomistatus:
•

Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
Vi har ca. 43.000 tilbage; brugte 2100 på aktivitetsdag.





Nye dartpile til TV-stuen
Badminton-net til volley-stolperne
Plastik-optegning til volleybanen
Nye støvsugere – Henri køber den for os

Til fællesrummet:
 Dørstoppere
 Ny køkkenvægt
Kommende projekter i motionsrummet:
 Vindueskarmen, der skal fixes
 Der skal males.
 Nye pilatesbolde
 Nyt anlæg med DAB+ radio
 Soundbar til fjernsynet

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde
•

•
•

Facebook – har vi lavet de opslag, vi skulle? V. Astrid og Peter
o Klager skal sendes til KK
 Tjek
o Cykelrazzia
 Herunder: indkøb af stålwire og samtale med Henri v. Thomas
 Tjek
o Aktivitetsdag
 Tjek
o Beboermøde
 Tjek
Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
o Pamper 10. august er booket!
Status på systemet med godkendelse af folk på facebook-gruppen v. Alexander
o Det kører som det skal.

•

Hjemmesiden v. Peter og Lau
o Engelskversion med ikon er ikke i udgangspunktet ikke en mulighed, men der er pt.
et flag. Lau snakker med Freksen om, hvor meget arbejde der er i at ændre framet.
o Vaskeristatus som tredje rubrik på startsiden er afhængigt af, om engelsk-ikonet
kan oprettes.
o Facebook-ikon – der er retningslinjer indenfor FB om, hvordan man linker til den
udefra, men der er pt. et link på forsiden til vores facebookgruppe. Lau snakker
med Freksen om mulighederne for det.
o Alexander skriver, at der er støvsugere og cykelværksted under faciliteter.
o Referater er kommet op.
o Udpluk af regler for beboerdemokratiet er lavet, men ikke uploadet. Alexander
uploader dem; de ligger i dropboxen og skal placeres under referater for
beboermøder.
Nye tiltag:
o Vi skal have slettet pie-chartet fra siden om solcellerne, da det ikke virker lige nu.
Alexander snakker med Henri og Freksen om at opdatere info.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nøglestatus v. Thomas
o Vi mangler nøgler – både til fællesrummet og depotet. Thomas har en oversigt over
hvem, der har hvilke nøgler.
Klistermærkesag med kollegiekontoret v. Lau
o De bliver hængende. Sagen er afsluttet. I fremtiden vil KK kontakte os på forhånd.
Har vi fået klagesager siden sidst/fungerer det fint via kollegiekontoret?
o Ingen klager. Alt fungerer således, så vidt vi ved, godt.
Rygning ift. lejekontrakten v. Peter
o Lene fra KK kontakter IT-manden, der laver rettelser på deres hjemmeside, således
det ikke dækker ”overdækkende indgangspartier”.
Køb af pointer v. Peter
o Der er købt ny pointer og nyt HDMi-kabel.
TV-stuen – køb af fjernsyn + soundbar v. Peter
o Alt er opsat og det virker. Der skal evt. liste til at dække ledninger; Peter snakker
med Henri om det.
Hvordan gik hjertestarter-kurset? V. Astrid
o Afsluttet sidst.
Status på motionsrummet: Astrid
o Vi mangler nye ansvarlige til motionsrummet, som vi forhåbentligt finder til
beboermødet i aften. Såfremt der ikke findes nye motionsrumsansvarlige fortsætter
bestyrelsen arbejdet, indtil nyt udvalg skaffes.

Besvarelse af mails
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen

I udgangspunktet besvarer formanden mails, men der har pt. været problemer for ham at
modtage mails.

Evaluering af aktivitetsdag
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen

Generelt gik det fint. Vi var kun 20, men mange var færdige med deres opgaver klokken 13. Der
var dog enkelte områder, hvor der ikke blev arbejdet helt igennem.
Der skal være flere på de udendørs poster, hvis muligt.
Til næste gang skal der være flere stationer med computere, så flere kan sættes i gang samtidigt.
En beboer sagde, at der ikke var reklameret nok for det (trods facebook- og mail-kampagner). Der
bør være fysiske plakater.

Forberedelse til præmøde (Ole, økonomiansvarlig i fællesrummet osv.)
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen

Vi forbereder os.
Evt.
Skabelon til indkaldelse af beboermødet. Peter står for at lave en skabelon.

Næste møde
Peter, søndag 27. maj om aftenen.

