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Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 18.30 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard (bestyrelsesformand) 

Katerina Kearley Larsen (næstformand)  

Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem)  

Emilia Simone Klercke (bestyrelsesmedlem)  

Peter Sandbeck Nielsen (suppleant) 

Afbud Troels Fischer Thomsen (bestyrelsesmedlem) 

Anne Cathrine E. Hichmann (bestyrelsesmedlem) 

Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem) 

Udeblevet  Sofie Østergaard (suppleant og kasserer) 

Øvrige deltagere  

 

1. Valg af ordstyrer - vi tager den på rutinen i dag, da der ikke er blevet lavet dagsorden (hov)  

2. Valg af referent - Anne  

3. Godkendelse af dagsorden - der er ingen i dag  

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - jf. ændring vedtaget på tidligere bestyrelses-

møde er referatet fra sidste bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk  

 

5. Økonomi – status (Sofie) Sofie er her ikke 

• Bestyrelseskonto:  

• Beboerforeningskonto:  

• Beboeraktivitetskonto:  

• Festudvalg-/lokaleudlejning:  

 

6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen 

• Festudvalget (Jannick og Peter): tour de chamber blev først rykket og så aflyst, da der 

ikke har været tilslutning til det. Vi håber der måske er mere tilslutning ti grill-arrange-

menter eller lignende.  

• Velkomstkomitéen (Sofie): Sofie er her ikke  
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7. Støjmålere i festlokalet (Peter og Emilia)  

• Peter og Emilia snakker sammen om at få HIFI-folk herud for at vurdere hvad vi kan få 

af støjmålere. Det skal gerne være en med timer (så musikken automatisk slukker klok-

ken 24.00)  

 

8. Festlokalet: status på pris for rengøring (Emilia og Anne)  

• Emilia får telefonnummeret da rengøringsmanden ikke har ringet.  

 

9. Opdatering på hvordan det går med værkstedet i opgang 3 (Troels) 

• Troels er her ikke. Brian skal måske ind over ift. ophæng i loftet.  

• Anne Cathrine ringer til Troels og spørger om vi kan åbne nu, og så må resten komme 

når det kommer. Malene snakker med Troels om hun skal hjælpe med de sidste ting 

(cykelkæder i loftet og den slags). Malene får gavekortene til Stark så vi kan få købt de 

sidste ting.  

 

10. Mulighed for kollektiv afmelding af reklamer? Opfølgning fra beboermøde sep. 2016 (Troels) 

• Troels er her ikke.  

 

11. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere 

• Ingen indkomne forslag.  

 

12. Eventuelt 

• Vi skal have fundet en løsning på vaskeriet i 11/13. Bestyrelsen ønsker at få det ændret til 

chipsystem hurtigst muligt, fremfor gratis vask. Anne kontakter Pia, Amin og Brian med 

henblik på at finde en løsning på dette.  

 

13. Planlægning af næste bestyrelsesmøde  

• Dato og tid: mandag den 19. juni 2017 klokken 19.00 i festlokalet 

• Ansvarlig for madlavning: Peter 

• Hovedpunkter: fastsætte dato for ordinært beboermøde, støjmåler, update på internet-

udbyderskifte, update på vaskeriet i opgang 11/13 

 


