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Referat af bestyrelsesmøde 
Onsdag den 4. april 2018 kl. 18.30 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard (formand) 

Katerina Kearley Larsen (næstformand)   

Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem) 

Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem) 

Peter Sandbeck Nielsen (suppleant) 

Sofie Østergaard (suppleant) 

Afbud Mia Andersen (bestyrelsesmedlem) 

Tanja Schønemann (bestyrelsesmedlem) 

Anne Cathrine E. Hichmann (kasserer)   

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 bestyrel-

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

5. Økonomi – status  
• Bestyrelseskonto: ca. 14.000 kr.  
• Beboerforeningskonto:  ca. 100.000 kr.  
• Beboeraktivitetskonto: 5.000 kr.  
• Festudvalg-/lokaleudlejning: ca. 15.000 kr.  

 
6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen 

• Festudvalget: har holdt TDC, 7-8 beboere deltog, flere af deltagerne vil gerne være med 
i festudvalget, arbejder på flere events  

• Velkomstkomitéen: Sofie har skrevet til Anni som svarede med de beboere der er flyttet 
ind de seneste 4 måneder, vi krydser fingre for at Anni får sendt besked i tide fremover 
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7. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum 
• Mia er her ikke  

 
8. Mulighed for opvaskemaskine i lejlighederne  

• Har ikke gjort mere siden sidst, det er umiddelbart et dødt projekt.  
• Katerina overtager og går ned og spørger Brian en sidste gang.  

 
9. Cykeloprydning  

• Da kommunen jo ikke laver cykeloprydning i vores cykelkældre skal vi have det gjort i 
nær fremtid. Strips skal sættes på alle cykler i både cykelkældre og foran bygningen i 
løbet af april, og så fjernes cyklerne med strips ned i badeanstalten i opgang 13 efter en 
måned, hvor de opbevares i 6 måneder så man kan kontakte Brian og få udleveret sin 
cykel hvis man mangler den og ellers overgives de resterende cykler til politiet efter de 
6 måneder.  

 
10. Indkøb af lærred til projektor 

• Er ankommet og sat op i fælleslokalet i dag.  
 

11. Bowling og biograf  
• Biograftur den 16. april 2018  
• Vi vælger Palads i stedet for Falkoner denne gang, da der er flere film at vælge imellem 
• Filmforslag: Red Sparrow, The Shape of Water, Black Panther, Den 12. mand, The Post 
• Resten planlægges når filmtiderne er blevet offentliggjort på kino  
• Katerina laver Facebook-begivenhed for kollegiet  
• Bowling: vi har gavekort til Big Bowl i Valby  
• Mandag den 14. maj fra klokken 19-20  
• Sofie laver Facebook-begivenhed  
• Deadline for tilmelding på Facebook er 7. maj  

 
12. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere  

• Ingen  
 

13. Eventuelt  
• Elevator i opgang 7 virker ikke, efter den sad fast  
• Tilstandsrapport af kollegiet: bestyrelsen kunne godt tænke sig at se en kopi af den sidste 

tilstandsrapport der er blevet lavet for kollegiet. Anne beder UBS om den.  
• Sofie fraflytter kollegiet 1. juni, Anne overtager velkomstkomité  

 
14. Planlægning af næste bestyrelsesmøde   

• Dato og tid: 2. maj 2018 klokken 18.30  
• Ansvarlig for madlavning: Jannick  
• Hovedpunkter: opvaskemaskine, bowling, filmaften med lærred, overvej havedag, be-

styrelsestur 2018, budget 2019 follow-up 


