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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 21/6 2016 kl. 18.00 
Sted: Festlokalet 
Deltagere: Tina, Jannick, Anne Cathrine, Sofie, Peter, Anne 

 

1. Valg af ordstyrer - Anne Cathrine 

2. Valg af referent - Anne 

3. Godkendelse af dagsorden - Tjek 

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - Tjek 

 

5. Økonomi – status (Sofie) 

a. Bestyrelseskonto: 12.058,30 kr. 

b. Beboerforeningskonto: 100.433,15 kr.  

c. Beboeraktivitetskonto: 5.000,00 kr.  

d. Festudvalg-/lokaleudlejning: 7.779,50 kr. + 4.912,36 kr. som Peter har + det Anne 

har liggende + det Jannick har liggende  

 

6. Afslutning på arbejde med depotrum - opdatering (Tina) 

a. Mangler omkring 20 depotrum. Efter eksamen mødes vi nogle stykker og deler de 

sidste depotrum ud til de lejligheder der mangler. Den 12. juli kl. 9.00 er 

midlertidig dato for dette.  

 

7. Opdatering fra Torben (Tina) 

a. Tina har ganske kort snakket med Torben.  

b. Kommunen har noget af ansvaret for asfalten, så det undersøges om de vil betale 

noget af asfalteringen. 

c. Lys i vaskeriet i 11/13 trænger til nyt lysstofrør. 

d. Tøj i vaskeri i 11/13 er blevet fjernet. Opgange er ligeledes lidt mere opryddede 

nu.  

e. Vi overvejer at lave et roterende system med at smutte ned og snakke med Torben 

en gang om ugen og høre hvordan status er på forskellige områder.  

 

8. Planlægning af værksted i opgang 3, fund af dato for videre arbejde 

a. Den 12. juli mødes dem der kan (efter depotrum) og så får vi gang i det værksted 

(indkøb, opsætning, rengøring, m.m.). Måske vi skal have fingre i et slagbor hvis 

bordet skal boltes til gulv/væg. 
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9. Opdatering af vaskerierne (Jannick og Tina/nyt fra Torben) 

a. De virkede ikke da Jannick gik ned for at køre dem igennem, men de virker igen 

nu. Så de mangler at blive kørt igennem på 90 grader og have skilte op med at 

holde lågen åben efter afsluttet vask. Måske maskinen har en rensefunktion? Peter 

tjekker det. 

 

10. Arbejdsdag og dinner for bestyrelsen (ABC-dokument) 

a. Hvornår? Og hvem kan? 

• Det bliver den også den 12. juli (om aftenen), hvad mad vi skal have 

besluttes senere  

 

11. Diverse opgaver + status på to-do liste - opdatering siden sidst 

a. Indkøb af mopper og spande (evt. ny vaskevogn) til festlokalet 

• Jannick prøver at få indkøbt tingene denne uge - det er købt d.d. 

b. Støjmålere, dørtelefon i festlokalet 

• Dørtelefon i baren er slet ikke koblet til systemet, det er mere eller mindre 

bare til pynt nu (Tina fjerner fra hjemmeside). 

• Støjmåler: der kommer en mand ud og kigger på det i næste uge.  

c. Badeværelser: vi afventer Torben 

• Det skal varsles 6 uger før når man skal have adgang til lejligheder, så det 

bliver højst sandsynligt først efter sommerferien at de sidste bliver fikset.  

 

12. Planlægning af beboermøde 2016 

a. Dato: 20. september 2016 kl. 18.00 

• Skal holdes inden udgangen af september. Få en fra UBS ud og 

præsentere budgettet, bruge Power Point fra sidste år. Invitere Torben. 

Invitere Simon til at svare på evt. spørgsmål om støjklager og andre 

spørgsmål og derudover bare fremme samarbejdet.  

b. Der skal indkaldes skriftligt til alle beboere senest 4 uger før, indkaldelsen skal 

inkludere en dagsorden.  

c. Beboere der vil have et punkt på dagsordenen skal meddele dette skriftligt til 

bestyrelsen senest 4 uger før og skal desuden sende skriftligt materiale vedrørende 

forslaget til bestyrelsen senest 2 uger før.  

d. Den 12. juli kigger vi lige på ting og sager vi skal have styr på inden beboermødet. 
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e. Nye bestyrelsesmedlemmer: Lave noget information om hvad man får ud af 

bestyrelsesarbejdet inden beboermødet. 

f. Vigtige punkter: afstemning om TV-pakke, afstemning om ændring af husorden 

ift. dyrehold, rod i opgangene evt. høre om der er interesse for at have 

opgangsansvarlige 

 

13. Ændringer i teksten på hjemmesiden 

a. Under festlokaleudlejning, der skal stream-lines mere, lejekontrakt skal ligeledes 

revideres ift. udlevering af nøgler (Anne og Tina) 

b. Der skal laves autosvar på festlokalemailen (Anne og Tina) 

 

14. Bestyrelsestur/-sjov 

• Mistery room hos Time Quest (3-5 personer koster 995 kr., og så skal vi 

have to af de rum). Nogle gange har downtown deals på mistery rooms, 

så kan vi jo spare lidt, men ellers omkring 2.000 kr.  

• Efterfølgende ud at spise, evt. på Madklubben  

• Det bliver den 13. juli 2016 

• Tina står for at bestille Mistery Room, tidligst kl. 16.00 

• Jannick står for bestilling af bord ved Madklubben  

 

15. Behandling af evt. indkomne forslag 

a. Rod på kollegiet:  

• Tina har snakket med Torben om at være mere på ift. at holde det ryddet. 

Vi kan lave flere skilte med henvisning til at det er overtrædelse af 

husordenen at opmagasinere uden for egen bolig. Vi kan overveje at have 

en opgangsansvarlig i hver opgang der kan fungere som bestyrelsens 

forlængede arm ift. rod i opgangen.  

 

16. Eventuelt 

a. De mange støjklager:  

• findes kun i internt referat grundet personfølsomme oplysninger 

b. Hvad skal aktivitetskonto-pengene bruges på i år?  

• Biograftur for kollegiets beboere efterfulgt af bar på kollegiet i festlokale, 

det bliver en gang efter beboermødet, detaljerne aftales på det første 

bestyrelsesmøde efter beboermødet  
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17. Mødeplanlægning for næste bestyrelsesmøde (planlægning af beboermøde) 

a. Dato og tid: torsdag den 18. august kl. 18.00 

b. Hovedpunkter: beboermøde  

c. Jannick laver mad 

 

 

 

 

 


