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Referat af bestyrelsesmøde  
Mandag den 11. marts 2019 kl. 18.00 
 

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

Deltagere Anne Kock Flygaard  
Katerina Kearley Larsen  
Mia Andersen  
Rasmus Mühlback Hansen 
Kirstine Ellen Gramtorp  

Afbud Jannick Petersen 
Anne Cathrine E. Hichmann 
Niels Poulsen (suppleant) 

Udeblevet  

Øvrige deltagere  Brian Birkling (varmemester på kollegiet)  

 

 

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. Samarbejde med Brian om kollegiet 

• Hvad rør sig 

o Haft periode med problemer med vandet, det varme især, primært de øvre 

etager til og med 3.-2. etage. Vandrørene er oldgamle i bygningen, og 

enormt tilkalkede. Vores blødgøringsanlæg er ikke koblet til pt., det kan 
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afhjælpe lidt på de kalkede rør at koble det til, Brian vil undersøge hvad det 

vil koste at koble det til og have det kørende. Udgifterne løb op i omkring 

20.000-25.000 kr. på de 14 dage vi have problemerne med vandet. Vi skal 

have undersøgt hvad det vil koste at skifte vandrørene der kører over 6. sal, 

det bliver et større projekt så der skal sparres op hen over en årrække.  

Vandrørene over 6. sal skal skiftes indenfor 5-10 år da de er så tilkalkede 

som de er, det er de gamle rør fra 1952.  

• Nøglebrikker  

o Asa abloy systemet er ikke særlig brugervenligt, Brian foreslår at vi skifter til 

Salto nøglebrikker til dørene, men bibeholder Asa abloy som vaskebrikker.  

• Markvandring 

o Vaskemaskine-sokler, 3500 kr. pr. styk.  

o Komfurer og køleskabe  

o Toiletter og blandingsbatterier  

o Lave henlæggelser til skift af tilkalkede vandrør, så der skiftes om 5-10 år 

o Pus falder af væggene i kældrene  

o Elektrisk blæser der ikke larmer til blade ved cykelstativ  

o De ting haveudvalget gerne vil gøre i haven  

 

6. Økonomi – status  

• Bestyrelseskonto: 14.350 kr.  

• Beboerforeningskonto: 146.838,15 kr.  

• Beboeraktivitetskonto: 5.000 kr.  

• Festudvalg-/lokaleudledning: 5.089,96 kr. 

 

7. Opdatering af udvalg:  

• Festudvalget: de er gået i hi.  
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• Velkomstkomitéen: den er lidt bagud. Der er blevet oprettet en print-konto på 

Frederiksberg Bibliotek så der kan printes velkomstmateriale, print-kontoen er 

tilknyttet mailadressen velkomstkomite@lauritz.dk  

• Haveudvalg: trillebør, skovl eller spade, købes i Stark for de sidste penge på 

gavekortet. Katerina, Mia, Kirstine.  

 

8. Skyllemiddel i vaskemaskiner  

• Brian vil gerne laminere skilte for os.  

• Katerina bestiller klistermærker til dørene af vaskemaskinerne.  

• Vi går på polfoto og/eller colour-box efter billeder af hududslæt som vi kan pynte 

klistermærkerne med.  

• Klistermærkerne og skiltene skal skrives på både dansk og engelsk.  

• Skilte skal hænges på døre, opslagstavler og alt muligt andet på vej ned til 

vaskekælderen.  

 

9. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitnessrum:  

• Det er sat i bero for nu.  

 

10.  Planlægning af påskefrokost  

• For bestyrelsen og åbent for beboere.  

• Uddeling af chokoladeæg.  

• Dato: søndag den 28. april 2019 klokken 15.00 – 18.00   

• Facebook-begivenhed for at invitere beboerne. Gør Anne.   

• Vi skal have tjekket om fælleslokalet er ledigt den dag (gør Anne), ellers må vi tage 

et andet sted hen, bowling eller noget.  
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11.  Punkter til nyhedsbrev 

• Opsummering af problemerne med det varme vand, ros Brian han gjorde alt der 

kunne gøres.  

• Påskefrokost.  

• Skyllemiddel og eget vaskepulver i vaskemaskinerne.  

• Rens af afløb i brusere.  

 

12. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere.  

• Ingen.  

 

13. Eventuelt. 

• Gabriel Thordahl-Jensen har valgt at træde ud af bestyrelsen, således tiltræder 

tidligere suppleant Kirstine Ellen Gramtorp som bestyrelsesmedlem. 

 

14. Planlægning af næste bestyrelsesmøde.  

• Dato og tid: torsdag den 11. april 2019 klokken 18.00, tour de chambre  

• Ansvarlig for madlavning: alle laver små appeticers man kan spise i lejligheden 

• Hovedpunkter: påskefrokost, opfølgning på punkter fra i dag, markvandring 

(forhåbentligt) 

  


