Dagsorden til bestyrelsesmøde 4/1 - 2017
Indkaldte: Thomas Højland Lorentzen, Maja Jessen, Thomas Elfrom Nguyen, Silke Mia Kragh, Maja
Hørning Skjødt, Signe Bjerremand Jacobsen.
Start kl: 17:30 i fælles huset

 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
 Orientering fra formand og kassere.
Formanden:
Det vurderes ikke af boliginspektøren at der er blade nok ved den nye afdeling
af kollegiet til at de skal fjernes.
Opmærkning af parkeringen ved den nye afdeling vil ske i forbindelse med
opmærkning af den anden parkeringsplads til forår/sommer.
Der skal ske renovering udenfor på bygning 366 og 368 enten i år eller næste
år.
Kasseren:
Vi har et pænt overskud af penge, som vi kan bruge på forbedringer og sociale
tiltag på kollegiet.
 Fællesrummet. Hvad skal der ske?
Der startes på en frisk omkring ideer til det gamle fællesrum. Vi har fået lov til
at lave tv-stue/studierum. På mødet diskuteres der forslag til indretning nedenfor er der de første ideer til fællesrummet. (Se bilag 1)

 Skiltning i forhold til hundeluftere
Bestyrelsen ønsker stadigvæk afmærkning eller afgrænsning så beboerne ikke
er generet af hundeluftere. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at få skiltning op
og tale med boliginspektøren herom.
 Oprydningsdag
Vi venter til der er bedre vejr og mere rod/skidt udenfor. Vi tager det op på
næste møde.
 Evt.
- Bestyrelsen vil oplyse på Facebook-siden om at alle kollegiets beboere må
holde arrangementer for beboerne herude og spørge Bestyrelsen om penge
hertil (Maja J. laver opslaget)
- Ift. klagesager før jul, følges der op på det nu her.
- Bestyrelsen beslutter at der ikke må anvendes vaskemiddel eller
skyllemiddel med parfume i de to vaskemaskiner bagerst i vaskerummet. Der
kommer skilte op omkring dette (Thomas H.). Baggrunden herfor er at nogle
bruger egne produkter med parfume, hvilket er i orden, men at allergikere
ikke skal generes heraf.
- Batteriskraldespanden blokeres af computerbatterier. De skal i Storskrald
under 'Elektronik'. Bestyrelsen vil høre varmemesteren omkring oftere
tømning af batteristraldespanden.
- Bestyrelsen vil gøre opmærksom på sortering af affald på Facebooksiden. Vi
vil henvise til kommunenens sorter-mer.nu (Thomas H.)
- Ny hjemmeside (Ladegaarden.dk) - der skal opdateres oplysninger (Thomas
H.)

- Det faste opslag på Facebooksiden ang. kontaktoplysninger på Bestyrelsen
opdateres (Maja S.)
- Der bliver indkøbt nye sofapuder til Fælleshuset (Maja S.)
 Næste møde
Onsdag d. 8-2-2017 kl. 17.30

Bilag 1
Tv-stue/studierum
(2, 43 m. : Fra vindue til væg)
Bestyrelsen ønsker en hjørnesofa i hjørnet af rummet i modsatte ende af det
lille køkken. På væggen overfør hjørnesofaen skal der være et fladskærmstv
og en dvd-afspiller. Til sofaen skal der være et sofabord.
2 aflange borde, der kan anvendes til gruppearbejde, som både kan sættes
sammen og være hver for sig. Hertil stole til 10 personer.
Bordplade op af væg: 3 m. lang og ca. 60 cm. dyb - i massivt træ og hertil 3
gode kontorstole og ekstra lamper herover.

