Dagsorden til bestyrelsesmøde 14/3 - 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 kassere
Budgettet har det fint. Ellers intet nyt.
 Status på det gamle fællesrum
Kasseren er i gang med at skaffe pengene.
Formanden skriver til Jan og boliginspektøren ift. om vandskaden er ordnet,
så vi kan gå i gang med at købe ind og møblere.
Vi går i gang hurtigst muligt.
 Informationsmøde (Maja informere)
Kollegiekontoret søger Webmasters - Kasseren får flere informationer herom
så vi kan søge det på FB-siden for Kollegiekontoret, hvis det stadig er
relevant.
Velkomstkomité - vi vil lave et generelt brev, så folk får et velkomstbrev fra
bestyrelsen lige når de flytter ind (Næstformanden og Fælleshusansvarlig
(Maja) ordner brevet, Formanden kontakter kollegiekontoret for print.
Derudover vil vi begynde at banke på en gang om måneden og byde folk
velkomne. Eventudvalget kontaktes om de har lyst til at være med til at stå for

dette. Så aftaler vi løbende hvem der banker fra måned til måned
(Næstformanden kontakter eventudvalget).
 Tilbygning af kollegiet - information fra byggemøde
Formanden deltog og orienterer Bestyrelsen om byggeplanerne.
o Spørgsmål om aflåste cykelskure i det der skal bygges nyt
- Vi ønsker et overdækket sted til at stille cyklerne, men Bestyrelsen
finder det ikke nødvendigt at have lukkede, aflåste cykelskure.
 Fibernet (mail fra bolignet)
Vi søger mere information om hvor godt tilbuddet er og hvor godt firmaet er
(Formanden gør dette).
 Oprydningsdag?
Der skal afholdes en oprydningsdag - som tak for de der vil deltage, køber
Bestyrelsen pizzaer og sodavand.
Dato: 8/4 fra kl. 11-13.30. Der ryddes op fra kl. 11-12.30 og spises fra kl.
12.30.
 Hundelufter skilte
Vi ønsker stadigvæk i Bestyrelsen skilte af minimun A3-str så det kan ses hvor
vores areal skiller fra offentligt areal. Der er sat nogle miniskilte op, som vi
undersøger, hvem der har sat op. Uanset har de i hvert fald ingen effekt.
 Status på Klager
Der er behandlet 2 klagesager.
 Status på skilt omkring husnumre ud til vejen
Der sendes en mail til boliginspektøren omkring det (Formanden skriver)
 Evt.

Skal der plantes nye planter især ved det nye i midten af græsplænen? - Ja.
Jan kontaktes for om han vil stå for plantningen.
Der skal indkaldes til beboermøde d. 24/4 kl. 18. Der købes pizza og sodavand
til beboerne der møder op (Næstformanden og formanden står for det).
Fælleshusansvarlig (Maja) og suppleanten står for kage.
Bestyrelsen vil indkøbe spil til Fælleshuset - Twister, Hint, Det Dårlige Selskab.
Eventudvalget rådføres omkring hvad der mangler.
 Næste møde:
24/4 fra kl. 17-18 og evt. efter Beboermødet, hvis nødvendigt.

