Bestyrelsesmøde:
Fået alt igennem
- Der er hentet tilbud på telefonsystem med chip. Koster 85000, hvilket er lidt dyrere end
tidligere bestemt. Tidligere telefoner kan genbruges. Vi ved ikke om chips kan genbruges
- Sikkerhed:
o vi spurgte bestyrelsen om der var noget vi kunne og vi beslutte at der bliver lavet
birdcontrol på skodderne. Ligesom gitrene i loftet bare større. Bliver brugt i fængsler i
USA. Skal vi sætte advarsel op? Kan man se at det er skarpt? Det bestemmer
bestyrelsen. Birdcontrol kommer også op ved taget/loftet så de ikke kan kravle op der.
o Gangdøre bliver ikke skiftet, men bliver tjekket og måske forstærket. Dørene fjeler ikke
noget, og pumperne fejler ikke noget. Måske skal pumperne spændes. Men der er styr
på det.
o Første dør på alle gange bliver vendt om så de ikke kan sparkes ind. 20000 kr for 10
døre der skal skiftes + en gangdør. Karsten har indhentet tilbud, og skal selv fortælle
dem der skal have skiftet døren, at der kommer en håndværker. Rådet skal fortælle
folkene.
o Fjerne tvangspæl, så man ikke kan slå låsesystemet fra. Husk at snakke med Karsten
om det (Darran eller Rasmus)
- Gelænderet på 1. sal over hoveddøren er godkendt og bestyrelsen(altså ikke os) vil arbejde
videre med det. Wires sættes op.
- Indflytter brochure: send en fil til Rebecca, så sørger hun for at det bliver printet. Brochuren
skal opdateres og rykkes over i et word dokument. Asger vil gerne kigge på det. Anne sender
det til Asger.
- Gardiner på køkkenerne/solfilm: vi skal prøve en alternativ leverandør for at få et tilbud mere.
Bare for en sikkerheds skyld. Henrik synes det var noget bralder og er skeptisk. Men det er
godkendt som koncept, men hvis vi kan finde det billigere, skal det gøres. Vi vil gerne prøve to
alternativer og teste dem.
- Ti nye fladskærme som IKKE kan sende digitalt tv(tak til Rasmus ;). Det kan nok ikke gøres
billigere end når Elgiganten har tilbud. De vil gerne have det sat op på et ophængsbeslag på
alle køkkener, det skal kunne boltes fast, gerne låsebolt. Det skal undersøges. Vi skal gemme
de gamle fjernsyn hvis de nye bliver stjålet efter en uge. Ingen har tid til gøre det, men vi
sætter det på til næste møde og så må vi håbe at nogen kan få tid til det.
Karsten:
- Ronnie og Rasmus har sat overvågningsklistermærker op på vinduerne ud til vejen
- Nyt gulv i baren
- Karsten skal opereres igen i armene og er væk i to uger, men efter det får han en tømrer til at
komme ud og kigge. Barens nye bordplade skal gerne ligne den der er på køkkenerne.
- Meganice med ny placering af container
- Nyt hoveddør sættes op. Karsten har ignoreret kommunens og brandmyndighedens ønske om
at man søger om bygningstilladelse.
- Karsten kommer til at være her om tirsdagen fra 14-15. Han kan godt lide os fordi vi gør så
meget selv  Han kommer itl at ændre sine timer både mandag og onsdag, så han kommer
på 4 forskellige tidspunkter. Han vil gerne være der 07.30 en af dagene. Finder vi ud af om et
par uger
- 5As vindue kører over driften.

Sikkerhed:
- Nødudgangsdøre får fjernet dørhåndtaget.
- Malene laver 12 skilte i morgen og Darran laminerer.
- Nye kameraer; det sker ikke.
Punkter fra Årsfesten udskydes.
Haveprojekt
Bommen tændes snart.
Græsset sås til foråret.
Forslag:
- Mere træ til ny bar – udskydes
- Personliggørelse af fællesarealer – hvilket køkken kan lave den flotteste dør; præmie til 500 kr.
det kommer med i Industriben. Malene og Ronnie finder ud af hvad præmien skal være.
Kæmperammer med billeder fra fester. Sende billederne ind for vi skal have originalfiler og så
have dem fremkaldt. Anne køber rammer i IKEA. Send en mail rundt og samle billederne hos
Trine med USB stik og så laver vi en hygge aften hvor det laves for hele kollegiet. Første
fredag i februar. Skal på dagsordenen næste gang. Anne køber 5 store og 5 små.
Rengøring:
Rengøringsselskabet vil gerne opjusteres på timer, og det koster 2000 kr mere om måneden.
Bestyrelsen skal sige god for det. Rengøringshausfrau vil gerne være meget grundig. Hun
foretrækker at der bliver gjort rent en gang om ugen og gøre det grundigt. Først tager vi det roligt
med at de vil have flere penge, for vi kan ikke gøre mere før vi har snakket med bestyrelsen. Helst
have at det skal sættes op 1000 kr. Hvis vi ikke betaler mere så bliver det ikke dårligere, det bliver
blot det samme. De har brugt 60 ekstra timer fordi det var grundrengøring.
Det er ikke sendt ud til bestyrelsen, Trine har ikke deres mail. Bestyrelsen kan godt træffe
beslutning uden møde, men de er mere skeptiske når det går direkte ind over budgettet og det kan
være det går ud over beboerne på et tidspunkt. Planen er at vi presser dem ned på 1000 kr om
måneden og så spørger bestyrelsen.
Efter diskussion bliver beslutningen at vi ser sitautionen an og går ikke til bestyrelsen før vi har
snakket igen. Vi siger til rengøringen at vi gerne vil holde situationen som den er, og så må vi
skære et par ting væk.
For resten:
Barens nøgle passer ikke til rummet med rengøringsartikler. Karsten skal skifte cylinderen på den
dør så det passer til Barens nøgle.
Der skrives om sortering i Industriben, nævn at tyskerdåser uden pant kan komme i
glascontaineren. Pizza bakker må ikke komme i pap containeren.
Rasmus tager snacks med til næste møde som er d. 6. december kl. 20.
Studenterbolaget.

-

Hvor meget skal man bestille pr gang:
o INCO(som giver sprut) har minimums bestilling på 3000 og så er levering gratis.
o Royal Unibrew er det lidt forskelligt, men nok 20 kasser blandet.
Bestilling via nettet. Man får et login, som Baren kan få og hvert køkken kan få et underordnet
login. Så samles alle køkkenernes bestillinger til manager loginet. Royal/INCO leverer og henter
pant. Så låner man Royal Unibrew’s fadølsanlæg og de reparerer det også hvis det går i stykker.
Fasteleveringsdage mandag eller tirsdag. Levering mandag, bestilling senest torsdag.
Man betaler for panten og så får man pantpenge tilbage når ølmanden har hentet panten. Hele
betalingen foregår samlet.
Baren skal finde ud af hvordan der skal betales. Det er nemmest at hvert køkken betaler baren
med et køkken-dankort.

