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Referat af bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 4. juni 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 
Niels Poulsen 

Øvrige deltagere   

 

 

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: bliver holdt fest 12. juli 2019, beer-pong turnering. Katerina 

står for kontakt med Jannick og Amalie.  

• Velkomstkomitéen: går super.  

• Haveudvalg: har holdt havedag, plantet purløg og kruspersille i 

plantekasserne, det er til fri afbenyttelse af kollegiets beboere. Overvejer at 

købe et badmintonsæt som kan sættes ned til fri afbenyttelse også. Der er 

en mand der lufter sine tre kyllinger i vores have, hvad gør vi ved det? 

7. Planlægning af filmaften 
• Torsdag den 13. juni 2019 klokken 19.00 

• Mia køber pizza og sodavand, og snacks.  

• FILM: besluttes på selve filmaftenen af de fremmødte, vi lejer over 

Blockbuster, iTunes eller tilsvarende.  

8. Fremtidig betaling af hjemmesiden 
•  Katerina får spurgt Anni fra UBS.  

9. Planlægning af beboermøde i september 2019  
• Dato: en dag i uge 38, Katerina laver doodle i bestyrelsesgruppen  

• Punkter til dagsorden: budget 2020, ændring i regler for brug af fælleslokalet  
• Kontakt til UBS: når vi har en dato, så informerer vi dem om det, vi står selv 

for at præsenterer budgettet i år, vi vil meget gerne have budgettet i god tid i 

år (sidste år havde vi meget kort tid til at læse det igennem inden 

beboermødet).  

• Ordstyrer: Katerina, men Anne præsenterer budgettet  
• Referent: Anne 

• Øvrigt: pizza, sodavand, snacks. Præsentation af hvad formandens opgaver 

er, hvad næstformandens opgaver er og hvad kasserens opgaver er. Gøre 
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det tydeligt og tiltrækkende hvor meget medbestemmelse man har som 

bestyrelsesmedlem.  
10. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboerne 

• Klager over røglugt i opgangene: se forrige referat.  

11. Eventuelt 
• Der er blevet lavet klistermærker til vaskemaskinerne.   

12. Planlægning af næste bestyrelsesmøde 
• Dato og tid: torsdag den 15. august 2019 klokken 18.30 

• Ansvarlig for mad: Katerina   

• Hovedpunkter: beboermøde   

  


