Kollegiet Lauritz Sørensens Vej
Frederiksberg

4. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 18.00
Sted: Festlokalet på Lauritz Kollegiet
Deltagere: Malene, Katerina, Emilia, Jannick, Troels, Anne Cathrine, Anne, Sofie, Peter
Madlavning: Anne Cathrine
1.
2.
3.
4.

Velkommen til bestyrelsen
Valg af ordstyrer - Jannick
Valg af referent - Anne
Godkendelse af dagsorden - tilføjelse af dato for julefrokost og godkendelsen af referat fra beboermøde
5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - godkendt
6. Godkendelse af referat fra beboermødet - godkendt
7. Økonomi – status (Sofie)

•

Bestyrelseskonto: 7.810,55 kr.

•

Beboerforeningskonto: omkring 97.000,00 kr.

•

Beboeraktivitetskonto: 3.600,00 kr.

•

Festudvalg-/lokaleudlejning: 8.083,84 kr. + det Anne stadig ikke har været nede i banken
med + det Peter har liggende og de 1.841,00 kr. Jannick har liggende i kassebeholdning.

8. Valg af formand

•

Anne, enstemmigt

9. Valg af næstformand

•

Katerina, enstemmigt

10. Valg af en kasserer

•

Sofie, enstemmigt

11. Opdatering på udlejning festlokalet

•

Det kører fint. Anne vil evt. gerne af med den administrative del nu hvor hun har overtaget formandsposten. Jannick vil overveje om han vil overtage dette.
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12. Opdatering på Festudvalget og Velkomstkomitéen

•

Festudvalg: Biografturen var succes, derfor har vi haft videoaftener. Ikke så stor succes
som håbet, men nogle er der da dukket op til videoaftener. Jannick indkalder til et festudvalgsmøde (højst sandsynligt efter efterårsferien) for at høre, også de tre nye medlemmer fra beboermødet, hvad der er af idéer.

•

Velkomstkomité: Lidt underbemandet, der meldte sig to nye til beboermødet, en har
dog allerede meldt fra igen. Peter vil gerne være med i velkomstkomitéen. Jannick vil
overveje det.

13. YouSee og afmelding af fællesantennen (Jannick)

•

Det blev stemt igennem på beboermødet at afmelde fællesantennen. Jannick har kontaktet Pia Bakkestrøm, der har kontakte YouSee for at afmelde. Vi afventer stadig det endelige svar.

14. Opdatering på hvordan det går med værkstedet i opgang 3

•

Mangler holdbart bord til skruetvinge, mangler også 4 ben til det andet lille bord dernede. Troels kontakter Torben for at få skiftet låsen ind til baglokalet, så kan vi få åbnet
værkstedet. Resten kan vi godt få på plads efter det er åbnet. Troels er også i gang med
løsning på cykelophæng.

15. Indkommende forslag på beboermødet

•

Tørretumbler (6 ud af 30 mente der skulle indkøbes flere)
o Jannick hører Torben hvad det ville koste, og så tager vi det op næste gang.

16. Opfølgning på opgaver

•

Hvad er tidsrammen for de opgaver der er sat på budgettet i 2017? Torben indhenter
tilbud, så det må han vide. Jannick spørger Torben om tidshorisont.

o Betalingssystemer til vaskemaskiner og tørretumblere
o Maling af trappeopgange
o Udskiftning af kælderdøre og indgangsdøre
o Maling af mellemgange i kældere
o Containermaling
o Maling af jerndragere
o Overdækning af containergård
•

Status på hullet i asfalten foran skraldespandene - det skal være inden der kommer frost,
men vi mangler stadig at høre tilbage fra kommunen ift. om de vil betale noget af regningen. Jannick spørger Torben om tidshorisont.
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•

Støjmålere, dørtelefon i festlokale - telefonen i baren er ikke koblet til dørtelefonsystemet, Peter arbejder videre med støjmåler.

•

Renovering af badeværelser: De sidste 19 - Torben mangler stadig at høre svar fra entreprenøren. Jannick kontakter Torben for at høre om tidshorisont.

17. Planlægning af Biograftur

•

Det er penge fra beboeraktivitetskontoen vi vil bruge på det. Det bliver onsdag den 16.
november. Vi vælger 2 film, og så kan beboerne stemme om hvilken af de to film de helst
vil se. Jannick laver et biograf-event på Facebook og inviterer medlemmerne af kollegiets
gruppe. Det bliver enten først til mølle, med de gratis billetter, ellers kan festudvalget
eventuelt dække resten. Vi har til omkring 40 billetter fra beboeraktivitetskontoen. De to
film til afstemning vælges ved bestyrelsesmøde i november.

18. Eventuelt

•

Bestyrelsens julefrokost:
o Dato: lørdag 12. november 2016 i kollegiets festlokale
o Bestilling af mad: Anne Cathrine, måske Malene
o Overordet plan: spise tidligt og tage på Pub-crawl efterfølgende, Peter arrangerer
o Hvis vi spiser ved 16-tiden, så kan vi stadig nå ud på pubberne
o Anne laver Facebook-event og inviterer udvalgene, Peter inviterer resten (hvis
der er nogen af ”de gamle” Anne ikke er venner med på Facebook).

•

Vaskemaskine i nummer 5 er gået i stykker, igen
o Jannick skriver til Torben

•

Vinduespudsning på 6. sal
o Jannick har snakket med Torben om det, og det skulle gerne være i orden næste
gang der bliver vasket vinduer. Torben har vist nok lidt problemer med at
komme igennem til vinduespudseren. Hvis ikke den nuværende vinduespudser kan pudse 6. sal skal vi have en anden vinduespudser.

•

Rod og lort under trapperne, igen
o Opgang 5 er i sær slem, vi venter lige med en oprydningsdag

•

Malene og Sofie har bemærket en beboer der hænger ud af vinduet (opgang 7, til højre i
stuen) der henvender sig til folk (mest piger?) på en ubehagelig måde. Der er ikke rigtig
nogen idéer i bestyrelsen til, hvad der skal gøres ved det. Vi kan prøve at være opmærksom på det, og så se det an.

•

Vaskerummet i opgang 5 mangler fejebakke og kost, Katerina køber og sender Sofie kvittering
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19. Planlægning af næste bestyrelsesmøde (+ madlavning)

•

Tirsdag den 1. november 2016 klokken 18.30

•

Madlavning: Peter laver mad
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