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Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag den 11. december 2017 kl. 18.30 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard (formand) 

Katerina Kearley Larsen (næstformand)   

Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem) 

Anne Cathrine E. Hichmann (bestyrelsesmedlem)   

Mia Andersen (bestyrelsesmedlem) 

Peter Sandbeck Nielsen (suppleant)  

Afbud Sofie Østergaard (suppleant og kasserer) 

Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem) 

Udeblevet  Tanja Schønemann (bestyrelsesmedlem) 

Øvrige deltagere  

 

1. Valg af ordstyrer - Anne  

2. Valg af referent - Anne  

3. Godkendelse af dagsorden - godkendt  

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

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

 

5. Økonomi – status  

• Bestyrelseskonto: 3.787,82 kr.  

• Beboerforeningskonto: ca. 100.000 kr.  

• Beboeraktivitetskonto: 5.000,00 kr.  

• Festudvalg-/lokaleudlejning: 14.962,24 kr. plus småpengene  

 

6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen 

• Festudvalget: ingen repræsentanter til stede  

• Velkomstkomitéen: intet nyt  

 

7. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum 

• Brian har fortalt om andre kollegier, der har en aftale med et firma der ”kører” fitness-

rum på de kollegier. Han vil undersøge det og vende tilbage til Mia om hvordan det præ-

cis fungerer. Alt efter hvordan det kan fungere, og hvad det vil komme til at koste os, så 

vil vi se på den mulighed. Ellers køber vi de par ting vi vil have, og gør det simpelt.  
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8. Opsummering af hvordan det gik med internetskift fra bolig:net til Dansk Kabel TV  

• Malene siger at internettet er blevet langsommere. Peter synes at det kører stabilt og hur-

tigt. Mia og Anne Cathrine har problemer med at de bliver smidt af nettet fra tid til an-

den, men kan ikke huske om det er værre nu end det var før med bolig:net. Katerina 

synes det hopper af ligeså meget nu som det gjorde med bolig:net.  

• Vi er ekstra opmærksomme på det i den næste tid, og vurderer senere om det er noget vi 

skal have fat i Dansk Kabel TV omkring.  

 

9. Status på skift af låsesystem i hoveddørene  

• Der er mange der mangler at afhente deres nøgler. Vi har meldt ud flere gange til bebo-

erne. Vi får UBS til at sende påmindelser ud til dem der ikke har afhentet nøgler endnu, 

og ellers er bestyrelsens holdning at vi må skifte låsesystemerne og så finder de sidste folk 

vel ud af at de ikke kan låse sig ind og finder så ud af at ringe på hos en nabo indtil de får 

afhentet deres egne nøglebrikker.  

 

10. Biograftur den 3. januar 2018  

• Det er mest Jannick der står for det. Vides ikke om han har nogle planer allerede, vi tager 

den lidt hen af vejen over Facebook, evt. kan datoen flyttes til senere hvis vi ikke når at 

planlægge det til den 3. januar 2018.  

 

11. Cykeloprydning  

• Vi laver den i marts, det bliver klokken 12.00 på en hverdagsformiddag at vi påsætter 

strips på cyklerne, så flest muligt er ude og køre på deres cykler når vi sætter strips på de 

resterende. Resten planlægger vi på et senere bestyrelsesmøde.  

 

12. Indkøb af lærred til projektor og brug af de resterende penge fra beboeraktivitetskontoen  

• Lærred købes for de resterende penge på bestyrelseskontoen til brug ved fremtidige be-

boermøder. Katerina skriver til Jannick og hører om han har tid til at gøre det inden 

udgangen af 2017, ellers går Katerina ned i HiFi-klubben og køber det den 16.-17. de-

cember. Katerina skriver til Jannick og aftaler hvem af dem der tager ned og køber det.  

• De 5.000,00 kr. fra beboeraktivitetskontoen:  

o Idéer: Paintball Arena, bowling, biograftur  

o Beslutning: vi køber gavekort til bowling for 2.000,00 kr. og gavekort til Nor-

disk biografer (så de kan bruges i Falkonér) for 3.000,00 kr.  

o Katerina køber de to gavekort og får refunderet fra Sofie 
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13. Mulighed for opvaskemaskine i lejlighederne 

• Malene hiver fat i Brian igen, så det snarest kan blive muliggjort.  

• Bestyrelsen ønsker at gøre det tilladt for beboere at fjerne køkkenskabet, der findes imel-

lem komfur og køkkenvask, og samtidig lave om i skabet under køkkenvasken, for at 

gøre plads til en smal opvaskemaskine imellem komfur og vask, hvor der nu er gryde-

skab. Det bliver for beboernes egen regning (såfremt de ønsker at lave denne ændring i 

deres køkken), men det ønskes tilladt i den forstand, at man ikke behøver at sætte det 

tilbage til tidligere stand når man fraflytter, men at det tillades som en godkendt ændring 

at lejlighedens stand, da det vil blive betragtet som en forbedring.  

• Bredden på smal opvaskemaskine: 44,50 cm 

• Bredden på grydeskabe i bestyrelsesmedlemmernes lejligheder: 40 cm  

• Anne skriver til Brian, og beder ham koordinere sammen med Malene.  

 

14. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere  

• Ingen.  

 

15. Eventuelt   

• Brian mangler en boremaskine, da vi stadig har gavekort til Stark som vi ikke har noget 

at bruge til, så giver vi gavekortet til Brian så han kan bruge det til at købe en borema-

skine.  

• Ny fejebakke og kost til vaskeri i opgang 11/13 til at børste fnuller af tørretumbler-filteret. 

Kan købes i Stark for vores gavekort. Malene beder Brian om at købe det med, når nu 

han alligevel skal købe en boremaskine.  

 

16. Planlægning af næste bestyrelsesmøde   

• Dato og tid: onsdag den 31. januar 2018 klokken 18.30 

• Ansvarlig for madlavning: Anne Cathrine 

• Hovedpunkter: fitnessrum, låsesystem i hoveddøre, cykeloprydning, markvandring, lær-

redsindkøb, bowling og biografgavekort, opvaskemaskine-mulighed, hvad der ellers 

måtte dukke op 


