Kollegiet Lauritz Sørensens Vej
Frederiksberg

27. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. maj 2018 kl. 18.30
Sted

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

Deltagere

Anne Kock Flygaard (formand)
Katerina Kearley Larsen (næstformand)
Anne Cathrine E. Hichmann (kasserer)
Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem)
Mia Andersen (bestyrelsesmedlem)
Sofie Østergaard (suppleant)

Afbud

Peter Sandbeck Nielsen (suppleant)
Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem)

Udeblevet

Tanja Schønemann (bestyrelsesmedlem)

Øvrige deltagere

1.
2.
3.
4.

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

5. Økonomi – status
• Bestyrelseskonto: 13.315,41 kr.
• Beboerforeningskonto: ca. 100.000 kr.
• Beboeraktivitetskonto: 5.000 kr.
• Festudvalg-/lokaleudlejning: 15.037 kr. + ca. 1500 kr. i kontant hos Jannick
6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen
• Festudvalget: intet nyt siden sidst.
• Velkomstkomitéen: Anni sender fremover info med det samme, velkomstbrev er blevet
opdateret, ellers intet nyt.
7. Opdatering på budget 2019
• Vi har endnu ikke modtager hverken budget 2019 eller regnskab for 2017
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8. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum
• Mia er endnu ikke kommet videre med det. Mia og Anne smutter ned i kælderen i opgang 7 og kigger på det den 10. maj.
9. Mulighed for opvaskemaskine i lejlighederne
• Katerina har ikke kunne få fat på Brian. Afventer stadig.
10. Cykeloprydning
• Katerina har ikke kunne få fat på Brian. Afventer stadig.
11. Bowlingtur mandag den 14. maj 2018
• Der er indtil nu 4 personer tilmeldte (alle fra bestyrelsen), 9 har noteret måske.
• Sofie sender en besked til dem der meldt tilbage med måske og så håber vi på at nogle
flere på den måde tilmelder sig.
• Tilmeldingsfrist er 7. maj 2018
• Deltagere får også gratis buffet med på aftenen
12. Planlægning af filmaften på kollegiet
• Tematiserede filmaftener kunne være en idé fremover
• Til efteråret starter vi ugentlig serievisning i fælleslokalet på storskærmen (lærredet), bestyrelsesmedlemmerne kan indtil da notere sig hvilke serier de synes kunne være interessante at fremvise
• Filmaften 27. maj 2018 klokken 19.00 i fælleslokalet
• Vi køber pizza til at folk kan få sig et enkelt slice eller to, derudover popcorn og sodavand
• Forslag til filmvalg: En Frygtelig Kvinde, Mord i Orientekspressen, Star Wars VIII, Jurassic World, The Shape of Water, Moonlight, Downsizing, Call Me By Your Name
• Vi laver filmvalg til en afstemning på Facebook
• Indkøbsansvarlig: Anne Cathrine
• Jannick kommer med projektor og sætter det hele op
• Facebook-event laver Anne og opretter afstemning om film
13. Evt. havedag 2018
• Mia vil gerne planlægge havedag en gang i starten af juli. Vi vælger dato på næste
møde.
• Mia tager kontakt til UBS og hører hvordan vi kan disponere over konto 11613 til hhv.
”hegn have” og ”haveinventar” som er på 20.000 kr. og 10.000 kr., og om vi kan bruge
de penge til at lave et højbed.
14. Bestyrelsestur 2018
• Katerina og Mia planlægger.
• Vi tager en tur på Go-cart bane på Amager og tager ud og spiser bagefter.
• Vi ligger det i starten af september, dato fastsættes på næste møde.
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15. Udarbejdelse af handlingsplan i tilfælde af problemskabende beboere
• Forhører UBS om de har kontakt med SSP eller andre forbyggende instanser, så beboere
der føler sig utrygge over en nabo kan tage kontakt til den forebyggende instanser med
det samme, i stedet for først efter at der har været gentagende problemperioder.
• Katerina hiver fat i Anni fra UBS for at snakke om det hele
16. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere
• Intet.
17. Eventuelt
• Flere beboere giver udtryk for at nøglebrikkerne enten slet ikke virker, eller er meget
langsomme til at få åbnet døren. Brikkerne virker upåklageligt i vaskekælderen.
18. Planlægning af næste bestyrelsesmøde
• Dato og tid: onsdag den 6. juni klokken 19.30
• Ansvarlig for madlavning: Katerina
• Hovedpunkter: budget 2019, fitnessrum, opvaskemaskine, cykeloprydning, havedag,
bestyrelsestur, planlægning af beboermøde 2018

Side 3 af 3

