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Referat af bestyrelsesmøde  
Mandag den 6. maj 2019 kl. 18.30 
 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard  
Katerina Kearley Larsen  
Mia Andersen  

Afbud Kirstine Ellen Gramtorp 
Rasmus Mühlback Hansen 

Udeblevet Jannick Petersen 
Anne Cathrine E. Hichmann 
Niels Poulsen (suppleant) 

Øvrige deltagere  Amalie (3.0.1) 

 

 

1. Valg af ordstyrer – Katerina 

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 (Rasmus er her ikke)  

• Bestyrelseskonto:  

• Beboerforeningskonto:  

• Beboeraktivitetskonto:   

• Festudvalg-/lokaleudledning:  
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6. Opdatering af udvalg 
• Festudvalget: Amalie er nu festudvalgets formand. Periklis vil gerne være 

med i festudvalget også. Amalie vil gerne starte en årlig beer-pong turnering, 

mulige datoer til afholdelse er 12. eller 13., 19. eller 20. juli, Katerina spørger 

Jannick om fælleslokalets kalender og koordinerer med Amalie.  

• Velkomstkomitéen: to nye i opgang 13 og 9.   

• Haveudvalg: købte ting i Stark, og holdt møde i haveudvalget.  

7. Planlægning af havedag 

• Ønsker til haven: kuglegrill på kul.  

• Indkøb: bestiller hjem til busken/hækken langs hegnet. Køletaske. Kuglegrill. 

Skumfiduser, grillspyd/-gafler og mariekiks. Finder ud af hvad der skal købes 

ekstra.  

8. Planlægning af filmaften 

• Torsdag den 13. juni 2019 klokken 19.00 

• Filmønsker: Aquaman, Happy Ending, Ternet Ninja, Spider-Man: Into the 

Spider-verse, Robin Hood, Bohemian Rhapsody, Crazy Rich Asians, flere 

kan tilføjes senere.  

• Katerina køber ind. Pizza og snacks.  

• Katerina skriver til Jannick om projektoren.  

9. Fremtidig betaling af hjemmesiden 
• Katerina tager fat i Anni fra UBS så vi kan få sat den til betaling på en UBS-

konto.  

10. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboerne 
• Klager over røglugt i opgangene: rygning er tilladt i de lejligheder, hvor 

beboeren er flyttet ind før 31. oktober 2015, dog må man aldrig ryge ud ad 

vinduer eller på fællesarealer. Der er ikke meget vi kan gøre ved det, ud over 

at sende klager til UBS når vi ved hvilke lejligheder røgen kommer fra.  
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11. Eventuelt 
• Beer-pong turnering, man kan invitere 3 venner så længe man selv deltager. 

Man skal selv stille med et hold (helst), og derfor er tilmelding semi-

bindende. Præmie er gavekort til just-eat og en ”tømmermandskurv” i 

opvaskebalje. Trofæ af bordtennisbolde.  

12. Planlægning af næste bestyrelsesmøde 
• Dato og tid: tirsdag den 4. juni klokken 18.30 

• Ansvarlig for mad: Anne.  

• Hovedpunkter: dato for beboermøde, mm.  

  


