Referat fra bestyrelsesmødet d. 22/5 - 2017
Indkaldte: Thomas Højland Lorentzen, Maja Jessen, Thomas Elfrom Nguyen, Silke Mia Kragh, Maja
Hørning Skjødt, Signe Bjerremand Jacobsen
Start kl: 17:30 i fælleshuset

 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
 Orientering fra formand og kasserer
Kasserer: Intet nyt.
Formand: Bolignet Aarhus - vi skal have sendt kvitteringer og fakturaer, så vi
kan få penge ift. loyalitetsprogrammet.
 Opsamling på beboermøde
- God ide med tørrestativer ved det nye, synes Jan. Men vi har ikke fået svar
fra boliginspektør endnu.
- Borde/bænkesæt ud til fælleshuset synes Jan er en god ide at købe. Vi
mangler svar fra boliginspektøren.
- Ift. dåser må folk tage det med ned til flaskeautomaten eller vente til
affaldsordningen bliver lavet om.
- Al fjernelse af cykler i den nye afd. blev glemt, men det er blevet ordnet.
 Inspirationsmøde
Der dukkede 4 kollegier op.
Der er lavet en FB-gruppe så kollegierne kan hjælpes ad med arrangementer
Der har været en masse forslag til arrangementer på mødet.
Et af forslagene er en rundvisning på hinandens kollegier, hvilket vi regner
med at gøre noget ved når vi har indrettet vores fællesrum.

Erfaringer på kollegierne til at få folk til at dukke op; "sig det til din nabo"
virker lidt. Postkasserne virker ikke med sedler.
Udvalg: De andre kollegier har flere udvalg. Vi kunne måske også opfordre til
at beboerne lavede nogle udvalg.
Byttehjørne, hvor der står en masse ting som folk kan bytte med hinanden.
Dette overvejer vi, hvis vi kan finde plads til det. Så skal det, der ikke bliver
taget, bare smides i storskrald en gang om måneden fx.

 Det gamle fællesrum (Hvornår?)
Vi regner med at indrette fællesrummet efter d. 20 juni. Vi indretter det
hurtigst muligt nu til sommer, når bestyrelsen har overstået deres eksamener.
 Status på klager
Der er behandlet 3 klagesager, 2 er afsluttet.
 Evt.
Det er svært at komme af med cigaretter i 362 og 364, kan der sættes nogle
beholdere op, så folk ikke bare smider deres skodder? Formanden kontakter
Jan.
Skilte på gange - vi skal have undersøgt hvad der står på skiltene på gangene
og om nogle af dem skal opdateres (Silke og Maja S. undersøger dette)

 Næste møde
21. juni kl. 17.30

