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Referat af bestyrelsesmøde 
Torsdag den 8. november 2018 kl. 18.30 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard  

Katerina Kearley Larsen  

Mia Andersen  

Kirstine Ellen Gramtorp (suppleant) 

Niels Poulsen (suppleant) 

Afbud Anne Cathrine E. Hichmann 

Rasmus Mühlback Hansen 

Jannick Petersen 

Gabriel Thordahl-Jensen 

Udeblevet  

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 bestyrel-

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

5. Økonomi – status   
• Bestyrelseskonto: 6.823,74 kr. 
• Beboerforeningskonto: 146.838,15 kr.   
• Beboeraktivitetskonto: 3.851,50 kr. 
• Festudvalg-/lokaleudlejning: 15.037,96 kr. 

 
6. Opdatering fra udvalg 

• Festudvalget: ikke repræsenteret.  
• Velkomstkomitéen: den kører, Anni sender igen og der er printet velkomstmateriale (der 

er 12 eksemplarer tilbage).  
• Haveudvalget: vinterhi, vi ses til foråret.     

 
7. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum 

• Ved Facebook-afstemning var 7 interesseret i Raw Gym aftale, så i stedet går Mia videre 
med idéen om kælderrummet. Bestyrelsen overvejer at bruge nogle af pengene fra be-
boerforeningskontoen på at skifte låsen til kælderrummet til låsebrik, så vi kan få gang 
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i fitness-rummet snart og samtidig kan kontrollere hvem der får adgang til rummet og 
træningsudstyret.  

 
8. Biograftur torsdag den 22. november 2018  

• Kirstine og Niels kigger på kino på mandag, hvilke film der bliver vist den 22. på ca. 
samme tidspunkt om aftenen.  

• Hvis der ikke er nok fra kollegiet der vil med, til at vi får brugt alle pengene fra aktivi-
tetskontoen, så giver vi popcorn og sodavand til dem der dukker op.  

 
9. Julefrokost fredag den 23. november 2018 for bestyrelse, tidligere bestyrelse og udvalg  

• Beboere kan komme med til halv kuvertpris, venner til beboere kan komme med til fuld 
kuvertpris. 

• Mad: Julefrokostkuverter fra Vivaldi. Katerina bestiller. Mia tager imod maden fredag 
eftermiddag.  

• Indkøb af drikkevarer og snacks: Kirstine bestiller drikkevarer på nemlig.com og snacks. 
• Underholdning: Mia planlægger pakkeleg og lidt andet sjov.  
• Andet: Bestyrelsen har besluttet at invitere øvrige beboere til efter maden, hvis de ikke 

har lyst til at komme og spise med, så er de velkomne til først at komme senere.  
 

10. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere  
• Ingen.   

 
11. Eventuelt  

• Niels går ned og snakker med Brian om at få lukket af for brug alm. nøgler i hoveddøren, 
spørger samtidig om vi kan få skiftet til nøglebriklås i kælderrummet i opgang 7, så vi 
kan komme i gang med vores fitness-rum.  

 
12. Planlægning af næste bestyrelsesmøde   

• Dato og tid: torsdag den 6. december klokken 18.30 
• Ansvarlig for madlavning:  Niels.  
• Hovedpunkter: Stark-gavekort, fitnessrum og fitness world, er der penge tilbage på vores 

konti?, ændring af fælleslokalereglen med til klokken 03.00 én gang om måneden, af-
rimning af fryseren i depotet.   

 
 


