Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej
Frederiksberg

Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 19. juni 2017 kl. 19.00
Sted

Festlokalet på Lauritz Kollegiet (6. sal, opgang 5-9)

Deltagere

Anne Kock Flygaard (bestyrelsesformand)
Katerina Kearley Larsen (næstformand)
Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem)
Anne Cathrine E. Hichmann (bestyrelsesmedlem)
Peter Sandbeck Nielsen (suppleant)

Afbud

Emilia Simone Klercke (bestyrelsesmedlem)
Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem)
Sofie Østergaard (suppleant og kasserer)

Udeblevet

Troels Fischer Thomsen (bestyrelsesmedlem)

Øvrige deltagere
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer - Jannick
Valg af referent - Anne
Godkendelse af dagsorden - Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - jf. ændring vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde er referatet fra sidste bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk

5. Økonomi – status (Sofie) Sofie er her ikke

•

Bestyrelseskonto:

•

Beboerforeningskonto:

•

Beboeraktivitetskonto:

•

Festudvalg-/lokaleudlejning:

6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen

•

Festudvalget: Formanden er taget på udveksling, Peter agerer formand indtil Nick er i
Danmark igen.

•

Velkomstkomitéen: Alt som det plejer.
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7. Status på internet og TV (Anne)

•

Til ekstraordinært beboermøde den 30. maj 2017 blev det enstemmigt vedtaget at skifte
kollegiets internetudbyder fra bolig:net til Dansk Kabel TV. Oprindeligt meldte bestyrelsen ud at skiftet ville ske den 1. oktober 2017, men da der pt. er lang ventetid på montering af fiber bliver det formentligt først pr. 1. december 2017 at skiftet sker.

•

Vi opsagde vores YouSee-aftale i efteråret 2016 til ophør 1. januar 2017. Det viser sig, at
kun det ene af kollegiets to anlæg blev lukket, det andet anlæg blev først lukket 30. juni
2017. Beboere i opgang 7-9 har derfor været tilkoblet frem til 30. juni 2017.
Indtil videre er udgifterne betalt af kollegiets driftsbudget, da alle beboere stoppede med
at betale antennebidrag den 1. januar 2017. Bestyrelsen skal derfor beslutte om regningen
for 1. januar til 30. juni skal betales af kollegiets driftsbudget (svarende til at alle beboere
deler regningen), eller om beboerne i opgang 7-9 skal opkræves for 6 måneders TV (svarende til 942 kr. for hver lejlighed i opgang 7-9).
Anne taler for at den ekstra, uforudsete regning skal betales af kollegiets driftsbudget, da
beboerne officielt har fået at vide at opkrævningen af antennebidrag ville ophøre 1. januar 2017. Da det ikke er beboerne i opgang 7-9’s skyld, at deres anlæg ikke er blevet
lukket rettidigt, bør de ikke hæfte for den yderligere udgift.
Bestyrelsen er alle enige om, at det må betales af driftsbudgettet og ikke af de enkelte
beboere.

8. Status på vaskeriet i opgang 11/13 (Anne)

•

Kortsystemet i vaskeriet i opgang 11/13 synger på sidste vers. Maskinerne fejler ingenting, men kortsystemet er forældet og kan ikke opdateres yderligere, og skal derfor helt
skiftes. Der er stadig en del vaskekort, der virker i vaskeriet i opgang 11/13, og de kan
naturligvis fortsat anvende disse maskiner. De, hvis vaskekort ikke virker i opgang 11/13,
henvises til vaskeriet i opgang 5.

•

Vores nye opgangsdøre bliver med chip-låsesystem, og den chip der kommer til at passe
til opgangsdørene er pt. ved Electrolux, så chippen kan blive kodet til både at passe til de
kommende opgangsdøre og til det kommende vaskerisystem. Brian mødes med Electrolux og det firma der laver dørchip i uge 25 for at aftale det videre forløb.

9. Støjmålere i festlokalet (Peter og Emilia)

•

Ikke noget nyt endnu.

10. Festlokalet: status på pris for rengøring (Emilia)

•

Emilia er her ikke.
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11. Opdatering på hvordan det går med værkstedet i opgang 3 (Troels)

•

Troels er her ikke og Anne Cathrine har ikke haft held med at få fat i Troels så den må
fortsat vente.

12. Mulighed for kollektiv afmelding af reklamer? Opfølgning fra beboermøde sep. 2016 (Troels)

•

Troels er her ikke.

13. Start på planlægning af ordinært beboermøde i september

•

Dato: torsdag den 28. september 2017 klokken 19.00 i festlokalet

•

Punkter til dagsorden: godkendelse af budget for 2018, ”året der gik” og de andre gængse
punkter, forslag til tilladelse af husdyrhold (ja, igen J), generelle ændringer i husordenen (fyrværkeri fra altaner, skriv ind at haven skal efterlades som da man kom, festlokaleregler, ændre støjparagraf så det ikke kun er efter 24 men mellem 24 og 8, overskrifter,
definer stuekultur, og hvad vi ellers falder over), klageinformation (igen), ”hvis du er ny
så velkommen, husk vi har en hjemmeside”, kælderrummet i opgang 7 (beboere kan
komme med forslag, dog må det ikke være støjende aktiviteter)

•

Anne forbereder indkaldelse og powerpoint

14. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere

•

Ingen indkomne forslag.

15. Eventuelt

•

Vinduespudsning, hvad bliver der af det? Anne hører Brian om det.

•

Beboer klager over at vaskemaskinerne er tilkalkede, Anne kontakter Brian for at høre
om de kan blive renset.

•

Vi skal have styr på vores domæne og webhotel, hvem der står som ejer.

•

Nogle af pælene i haven er blevet revet op dags dato, Anne spørger UBS om det.

•

Anne rykker UBS for 2018 budget så vi har god tid til at læse det igennem.

•

Forespørgsel fra kommende beboer om tamrotter (holdt i bur), stuekultur eller ej?
o Under forudsætning af, at det kun er to rotter og at de altid holdes i buret, så
giver bestyrelsen ekstraordinært tilladelse til hold to tamrotter.

•

Bestyrelsens sommerarrangement: Anne Cathrine er tovholder i år og undersøger lasertag, vi skal også have fundet et sted at spise, Anne Cathrine laver en doodle så vi kan finde
en dag og derefter finder ud af hvor vi skal spise
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16. Planlægning af næste bestyrelsesmøde

•

Dato og tid: Mandag den 28. august 2017 klokken 18.00

•

Ansvarlig for madlavning: Jannick

•

Hovedpunkter: færdigplanlægning af beboermødet, status på vaskeri i 11/13, hvad der
ellers dukker op
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