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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 18.30 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard  

Katerina Kearley Larsen  

Mia Andersen  

Jannick Petersen 

Gabriel Thordahl-Jensen 

Rasmus Mühlback Hansen 

Kirstine Ellen Gramtorp (suppleant) 

Niels Poulsen (suppleant) 

Afbud Anne Cathrine E. Hichmann 

Udeblevet  

Øvrige deltagere   
 

1. Velkommen til bestyrelsen 
2. Valg af ordstyrer - Mia  
3. Valg af referent - Anne  
4. Godkendelse af dagsorden - godkendt  
5. 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  
6. Godkendelse af referat af beboermødet 2018 - godkendt  

 
7. Konstituering af bestyrelsen 2018/2019  

• Valg af formand: Katerina Kearley Larse 
• Valg af næstformand: Mia Andersen 
• Valg af kasserer: Rasmus Mühlback Hansen 
• Opdatering af kontaktoplysninger i Google Docs: gjort 

 
8. Økonomi – status (Anne Cathrine er her ikke)  

• Bestyrelseskonto:  
• Beboerforeningskonto:   
• Beboeraktivitetskonto:  
• Festudvalg-/lokaleudlejning:  

 
9. Opdatering fra udvalg 

• Festudvalget: er ikke repræsenteret i bestyrelsen længere.  
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• Velkomstkomitéen: der skal printes nyt materiale, det gør Anne.  
• Haveudvalget: lave online flyer på Facebook senere på året for at gøre opmærksom på 

at der starter haveudvalg op. Tænker i højbede og andet nyt planteværk.  
 

10. Opfølgning på beboermøde afholdt torsdag den 20. september 2018  
• En beboer nævnte at det hvide tøj ikke bliver hvidt ved hvidvaskning. Vi skubber den 

til næste gang, så kan bestyrelsesmedlemmerne holde specifikt øje med om deres hvide 
tøj er hvidt efter vask.  

 
11. Det resterende beløb på beboeraktivitetskontoen, hvad skal vi bruge det til i 2018?   

• Der er 3.900,00 kr. der skal bruges.  
• Biograftur. Vi har billetter til ca. 30 beboere.  
• Biograftur torsdag den 22. november 2018.  
• Filmforslag: Fantastiske Skabninger 2, Bruce Lee, Den Tid På Året, Overlord, Neil Arm-

strong, Lisbeth Salander krimi-halløj, I Krig og Kærlighed, Lykke-Per, Venom, Hallo-
ween, Johnny English 

• Tovholder: Kirstine og Niels  
• Hvis der er penge tilovers, køber vi et kroketspil  

 
12. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum 

• Mia har snakket med chefen i hendes nuværende fitnesscenter. Hun har snakket med 
ham om at lave en ordning så beboere på kollegiet kan få medlemskab hos ham billigere 
end ellers. Mia laver Facebook-afstemning for at se hvor mange der ville være interes-
serede i det, og så vil hun bagefter se hvor god en rabatordning vi kan få.  

• Hvis det bliver for dyrt går vi videre med at lave kælderrummet til fitness. Den store 
hurdle her er stadig at vi skal have skiftet låsen til nøglebriksystem, så vi kan kontrollere 
hvem der kan komme ind i fitnessrummet.  

 
13. Julefrokost 2018 for bestyrelse, tidligere bestyrelse og udvalg  

• Fredag den 23. november 2018 
• Beboere kan komme med til halv kuvertpris, venner til beboere kan komme med til fuld 

kuvertpris 
• Mad fra Vivaldi ligesom sidste år  
• Tovholder: Katerina  

 
14. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere  

• Ingen.  
 

15. Eventuelt  
• Få lukket hoveddørene for brug af de gamle nøgler. Så kan de sidste bruge kælderdøren 

indtil den også bliver skiftet, og så må de få husket at hente de nye nøglebrikker.  
• Administrator på Facebook-gruppe skal lige gøre de resterende i bestyrelsen til admini-

strator J  
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• Til næste markvandring skal der nøglebriksystem på interne døre til festlokalet, kælder-
rum i opgang 7 og værksted. Evt. også andre døre end det? Vaskekældre måske.  

 
 

16. Planlægning af næste bestyrelsesmøde   
• Dato og tid: torsdag den 8. november 2018 klokken 18.30  
• Ansvarlig for madlavning: Mia  
• Hovedpunkter:  biograf, julefrokost, fitness, større projektor for 2019 hvad skal vi finde 

på? 
 
 


