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Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag den 6. november 2017 kl. 18.30 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard (formand) 

Katerina Kearley Larsen (næstformand)  

Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem)  

Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem) 

Anne Cathrine E. Hichmann (bestyrelsesmedlem)   

Mia Andersen (bestyrelsesmedlem) 

Sofie Østergaard (suppleant og kasserer) 

Peter Sandbeck Nielsen (suppleant)  

Afbud Tanja Schønemann (bestyrelsesmedlem) 

Udeblevet   

Øvrige deltagere  

 

1. Valg af ordstyrer - Anne 

2. Valg af referent - Anne  

3. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

4. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde - jf. ændring vedtaget på tidligere bestyrelses-

møde er referatet fra sidste bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk  

 

5. Økonomi – status  

• Bestyrelseskonto: 12.201,63 kr.  

• Beboerforeningskonto: ca. 100.000 kr.  

• Beboeraktivitetskonto: 5.000 kr.  

• Festudvalg-/lokaleudlejning: 16.311,04 kr. på kontoen, 1700 kr. på Jannichs konto og 

1500 kr. i småpenge, 4912 kr. på Peters konto – i alt er der således ca. 24.500 kr. i festud-

valget.  

• Vi har desuden stadig lidt over 2000 kr. på vores Stark-gavekort 

 

6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen 

• Festudvalget: der sker ikke noget for tiden.  

• Velkomstkomitéen: der er printet nyt materiale, ellers ikke så meget nyt.  
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7. Kælderrummet i opgang 7   

• Vi har hørt tilbage fra brandmajoren, og vi kan ikke få kælderrummet godkendt til be-

boelse, derfor er gæsteværelse ikke en mulighed. Det næste på listen, der fik næstflest 

stemmer til beboermødet, er fitnessrum.  

• Mia vil gerne være tovholder på at få fitnessrummet op at stå. 

• Idéer til maskiner/ting der skal købes ind: ventilator, sprit til rengøring af maskinerne, 

tykke yogamåtter, fitnessbolde, squad-rack, ribber, spejle, håndvægte eller stativ, moti-

onscykel, romaskine, booty-maskine/hip thrust, hæve-/sænkebræt til mave og ben, vip-

pebræt (gerne den halve bold, balance bold hedder den vist) 

• Andet: lydtest for at sikre at maskinerne ikke larmer mere end vaskerierne gør, Katerina 

tester decibel på fitness-maskiner, spørg DGI om gode råd til at starte træningsrum op  

 

8. Status på internetskift fra bolig:net til Dansk Kabel TV  

•  Det sker i morgen.  

 

9. Status på vaskerierne og skift af låsesystem i hoveddørene  

• Vaskemaskine 3 kan bookes, det var egentlig ikke tanken, så det skal vi have ændret så 

den ikke kan bookes men bliver til først-til-mølle igen 

• Anne tjekker om netbooking virker, hvis det ikke gør det hiver Anne lige fat i Electrolux.  

• Låsesystem i dørene kan ikke skiftes før chipnøgler er udleveret, det vides ikke hvornår 

det sker.  

 

10. Status på planlægning af kollegiets julefrokost og efterfølgende pub-crawl, som afholdes 17. no-

vember 2017 

• Der er omkring 15 tilmeldte til arrangement.  

• Der er fundet madleverandør, Vivaldi Catering, og Sofie bestiller snarest bad til 20 ku-

verter, tilvalg: andelår og tarteletter. Køber brød fra Bodenhoff. Sofie køber også vin og 

sodavand ind. Mia og Jannick hjælper gerne hvis der er brug for det.  

• Vi skal have købt noget snaps eller portvin. Sofie køber ind.  

• Toiletpapir til toiletterne i festlokalet. Jannick køber ind.  

• Indkøb af snacks, julesnacks og franske kartofler. Sofie køber ind.  

• Juleøl, Peter køber en ramme.  

• Lys og servietter køber Sofie.  

• Jannick vasker dugen.  

• Peter er stadig i gang med at sammensætte Pub Crawl.  
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11. Biograftur med de 20 billetter vi har tilovers fra sidste biograftur  

• Onsdag den 3. januar 2018, Jannick laver en ”afstemning” i Facebook-gruppen så vi kan 

finde to film man kan vælge imellem. Det bliver i Falkoner Biograf at vi ser filmene.  

  

12. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere  

• Ingenting.  

 

13. Eventuelt  

• Problem med at der stilles affald i opgang 5 på trappereposerne. Det er for stort til at 

kunne gå i skakten, og har stået der i 1,5 måned. Malene kontakter Brian for inputs til at 

løse problematikken.  

• I opgang 5 mangler der ”front” til en postkasse. Brian er på den, men har modtaget de 

forkerte reservedele i første omgang.  

• Vi vil gerne lave en cykeloprydning i det nye år. Vi finder en dag til dette til næste møde.  

• Penge fra beboeraktivitetskonto 

o Forslag til rest efter mad til julefrokost: lærred til projektor, underholdning til 

julefrokost, bowling 

Ved afstemning er der 4 for lærred, 3 for bowling og 1 blank stemme 

Jannick er tovholder for lærred-indkøb  

 

14. Planlægning af næste bestyrelsesmøde   

• Dato og tid: mandag den 11. december klokken 18.30  

• Ansvarlig for madlavning: Peter sørger for pizzaer  

• Hovedpunkter: kælderrummet i opgang 7, status på internetskifte, biograftur, cykelop-

rydning, status på indkøb af lærred og bruge de sidste penge hvis der er noget tilbage 


