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Referat af bestyrelsesmøde 
Søndag den 2. september 2018 kl. 18.00 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard (formand) 

Katerina Kearley Larsen (næstformand)   

Mia Andersen (bestyrelsesmedlem) 

Peter Sandbeck Nielsen (suppleant) 

Afbud Sofie Østergaard (suppleant) 

Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem) 

Anne Cathrine E. Hichmann (kasserer) 

Udeblevet Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem) 

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 bestyrel-

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

5. Økonomi – status (Anne Cathrine er her ikke) 
• Bestyrelseskonto: - 
• Beboerforeningskonto: - 
• Beboeraktivitetskonto: - 
• Festudvalg-/lokaleudlejning: - 

 
6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen 

• Festudvalget: De fik ikke planagt noget i sommers. Måske senere på året.  
• Velkomstkomitéen: Intet nyt.  

 
7. Beboermøde torsdag den 20. september 2018 klokken 18.30  

• Slide show: Anne 
• Dirigent: Mia 
• Referent: Anne  
• Information om beboermødets formalia: Mia  
• Det forgangne år: Katerina 
• Budget 2019: forhåbentligt UBS ellers Anne 



Kollegiet Lauritz Sørensens Vej  6. september 2018 
Frederiksberg 

Side 2 af 2 

• Næste år: nye kælderdøre, Peter  
• Info om affaldssortering: Katerina  

 
8. Budget 2019  

• Konto 112: stigning på 87.000 kr. fra 2018 til 2019. Det er især udgift til ”boligorgani-
sationens dispositionsfond” der er steget fra 0 kr. til 571 kr. pr. år pr. lejemål. Det skal 
vi lige have spurgt UBS om hvad den ændring skyldes.  

• Konto 116.13: Affaldsløsning monokel til 356.250 kr. (det vil vi ikke have)  
• Konto 116.41: ingen nye møbler til fælleslokalet, ikke nødvendigt  
• Konto 116.41: køb en billigere opvaskemaskine til fælleslokalet i 2026  
• Konto 116.58: videoovervågning?  
• Internet: Hvorfor er der kun 143 lejemål tilsluttet internettet? Man kan ikke fravælge 

vores fælles internet, derfor skal de 195.961 kr. fordeles mellem alle 148 lejemål så det 
bliver 110 kr. pr. lejemål (111 kr. hvis der rundes op).  

 
9. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum 

• Mia har holdt sommerferie J der kommer nyt i løbet af efteråret.  
 

10. Mulighed for opvaskemaskine i lejlighederne  
• Katerina har ikke fået kigget på et her over sommeren. Denne bestyrelse har ikke umid-

delbart tænkt sig at gøre mere for at få opvaskemaskiner i lejlighederne. Vi noterer hvad 
vi har fundet ud af frem til nu, hvis senere bestyrelser ønsker at genoptage sagen.  

 
11. Havedag 2018  

• Det bliver ikke i år, det kan vi ikke nå. Mia kigger på at lave noget i 2019.  
 

12. Bestyrelsestur lørdag den 15. september 2018  
• Vi mødes til Go-Kart klokken 16.00 
• Der er booket til 6 personer  
• Vi spiser efterfølgende  

 
13. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere  

• Ingen.  
 

14. Eventuelt  
• Intet.  

 
15. Planlægning af næste bestyrelsesmøde   

• Dato og tid: findes på beboermødet sammen med nye bestyrelsesmedlemmer  
• Ansvarlig for madlavning: - 
• Hovedpunkter: -  


