Ladegårdskollegiets bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde - d. 12 december 2019:
Godkendelse af referat: Godkendt!
Godkendelse af dagsorden: Godkendt!
Dagsorden:
1. Parkering ved fælleshuset – Er det et reelt problem? - løsning – potteplante foran som man
ikke kan flytte. Eller kæde over som afskære folk fra at holde der?
-

Hiv fat i varmemesteren ift. pris og om det kan lade sig gøre. Enten kæde, krukke eller
pæle.
Ingen beslutning endnu, bare hør ham af.

2. Røgfrit kollegie? Mulighed for at ændre således at senere indflyttere skal respektere den
nye ordning. Over tid vil det være hele kollegiet der er røgfrit. Kræver en
husordningsændring ved et afdelingsmøde/beboermøde. Kan lade sig gøre! Problemer ift.
sanktioneringer hvis indførelse af røgfrit kollegie?
-

Bestyrelsen enige om at vi skal forsøge at udarbejde et forslag til røgfrit kollegie.
Røgfrie lejligheder var der stemning for.

3. Tjek af køkkenartikler, når man laver rengøringstjek i fælleshuset? Mangler mange vinglas
eks. Hvis det skal give mening at købe nye ind igen, så burde vi tjekke, at der ikke
forsvinder servitrice efter udlejning af fælleshuset.
-

Indkøb af vinglas. Fremtidig holde styr på hvor mange der er. Have en ”masterliste”
over antallet af vin glas og andet der giver mening at holde styr på.
Fælleshusansvarlige vurdere selv hvad sanktionen ved ødelagt servitrice skal være. Ikke
ved et enkelt glas.

Orientering fra formand og kassere: (fx nye emails og andet – hvis man har noget nyt at sige)
Cigaretbokse: Status på cigaret bokse – der bliver indført 1 ekstra timen/ ugen til
regnøringsdamen pr. 1/1 2020.
Tv’et i fællesrummet – har haft fat i varmemesteren. Ikke svar endnu.
Status på klager:
Andet?
-

Gør rengøringsdamen opmærksom på at hun ikke skal gøre rent samtidig med
udlejning. Hvornår der udlejes kan ses i udlejningskalenderen.
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-

Foreslå at hun rengør i hverdagene (senest fredag før 5) i stedet for weekenden.
Spørg om vi ikke kunne få indsigt i hvad rengøringsdamen skal udføre af opgaver. Så
man har indsigt i hvad der kan forventes af hende.
Hører opvaskemaskinen i fælleshuset. Den trænger til afkalkning/rens.

Næste møde? D. 16.01.2020

