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Referat af bestyrelsesmøde  
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 18.30 
 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard  
Mia Andersen  
Anne Cathrine E. Hichmann  

Afbud Jannick Petersen 
Katerina Kearley Larsen  
Rasmus Mühlback Hansen 
Gabriel Thordahl-Jensen 
Kirstine Ellen Gramtorp (suppleant) 
Niels Poulsen (suppleant) 

Udeblevet  

Øvrige deltagere    

 

1. Valg af ordstyrer – Mia 

2. Valg af referent – Anne  

3. Godkendelse af dagsorden – godkendt 

4. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde – jf. ændring vedtaget på 

tidligere bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk  

 

5. Økonomi – status  

• Bestyrelseskonto: 14.650 kr.  

• Beboerforeningskonto: 146.838,15 kr.  

• Beboeraktivitetskonto: 5.000 kr.  

• Festudvalg-/lokaleudledning: 5.089,96 kr. 
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6. Opdatering af udvalg:  

• Festudvalget: de er gået i hi.  

• Velkomstkomitéen: Katerina er her ikke.   

• Haveudvalg: Mia har snakket med Brian om vand, det kan man sagtens med 

vandslange. Højbede flyttes om bagved skraldeskuret. Evt. kan der sættes 

vandopsamlingsbeholder ved storskraldskuret, da taget på dette går skråt 

ned imod petanque-banen (der nu bliver hvor højbedene skal stå). 

 

7. Samarbejde med Brian 

• Brian vil gerne med til et bestyrelsesmøde i nær fremtid, for at fortælle hvad 

han synes er vigtigt ift. kollegiets fremtid. Desuden skal vi have snakket om 

nøglebrikkerne, det system vi har nu, volder en del problemer, så vi bør 

overveje at skifte system inden vi får installeret på de sidste døre. 

Nøglebriksystemer fortæller Brian mere om når han deltager på et 

bestyrelsesmøde inden markvandring.  

 

8. Skyllemiddel i vaskemaskiner  

• Det er i bero lige nu.  

 

9. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitnessrum:  

• Det er sat i bero for nu.  

 

10.  Planlægning af filmaften 

• Vi mener vi er for at få til at træffe beslutning om dato for næste filmaften, det 

udsættes til næste møde. Står projektoren stadig nede hos Jannick? 
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11.  Punkter til nyhedsbrev 

• Vi kan ikke lige komme på noget? Haveudvalget måske? 

 

12. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere.  

• Ingen.  

 

13. Eventuelt. 

• Intet. 

 

14. Planlægning af næste bestyrelsesmøde.  

• Vi rykker tour de chambre til mødet i april. Mødet i marts bliver i 

fælleslokalet, hvor Brian også kan deltage. Vi foreslår Brian enten 11. eller 

14. marts til næste bestyrelsesmøde, og så tager vi den dag hvor Brian kan. 

Mødet bliver klokken 18.00, og vi dropper aftensmaden men Anne Cathrine 

køber kage mv. nede fra Bodenhoff og så får vi kaffe/the også.  


