Dagsorden den 2. maj
Fremmødte:
Afbud:
1. Valg af dirigent: Rasmus
2. Valg af referent: Malene
3. Karsten: (Darran)
Karsten til næste gang:
a. dør til vaskerum skal ordnes
b. vinduerne på 1. sal, der er ikke kommet en aftale om det endnu.Det er vigtigt at
vinduerne skal kunne åbnes.
c. Han skal rykkes på beslagene i depotet til teltet
d. Han skal rykkes på tavlen under nøgleboksen
e. Vi venter på et tilbud fra dørspecialisten, før der kan komme kollegiets husnummer.
f. Myrer der kravler kun ved baren og teknik rummet. Sig det til Karsten.
g. Karsten har bestilt nye glas til brandalarmerne. Karsten har bestilt.
h. Karsten skal bedes om at nedsætte antallet af mennesker, som rummet er godkendt til, så
en af brandudgangene kan lukkes af nogle gange

4. Cykel ratzia: Der skal sættes en seddel op. Så rykker vi de cykler med sedler på sammen ét
sted og så ventes der en måned efter kollegiedagen.
5. Kollegierengøring den 14. maj fra 12-15.
a. Cykelkælderen
b. grill
c. baren og skabene skal efterspændes
d. Darran dikterer, Ronnie laver.
e. slutter af med grill, kul og øl
6. Rengøring (Trine og Darran):
a. Ikke noget nyt, men ikke tage ”rengøringsagenterne”. JR er nok dem vi skal tage for de er
vant til større steder, men de har fået dårlige anmeldelser. Så der indhentes et nyt
tilbud. Rengøringsselskabet skal startes fra 1. august.
7. Færdiggørelse af lounge (loungeteam: Kasper: Darran, Rasmus, Lasse, Ronnie)
a. Sækkestole væk, sofaen er ombygget til én god sofa, resten smidt ud.
b. Ikke penge til køleskab endnu. UBS er kontaktet om kollegianere. Der er penge på vej.
c. Der skal findes ud af om fredagsbarer skal holdes af festudvalget eller af os. Festudvalget
snakker om det ved næste møde.
 Hvordan står det til med budgettet?
Dette er andet udkast til færdiggørelsen af loungen:
o Køleskabet: 5625 kr
o Et styk hylde + låge under baren. ??? kr.
o Diverse spil til loungen. Ect. Terninger, raflebærger, bodega spil. Ca. 200 kr.
o 5625+3400=9.025, dertil skal der lægges fragt og de ukendte beløb til. Det
totale beløb skal helst blive 6000 kr.

8. Evaluering af pamperfest:
a. Godt med mad fra Cofoco. Man skal bare huske at skrive til dem og ikke ringe.
b. Der var lidt for meget sprut. Måske er det egentligt fedt, at der er noget tilbage til deling.
c. Kommentarer fra folk om hvem der inviteres: der skal lægges faste rammer. Der er nogen
der bare skal huskes, fx den der tjekker baren hver gang.
9. Baren:
a. Afstemning sendes ud i barudvalget.
b. Baren skal bestille nye klude.
10. Belønning til netværksudvalget gennem Gavekortet.dk.
a. Fint at de fik det hver for sig. 300 kr pr næse. Rune 1A, Søren 5B, Martin 4B, Andreas 5A.
De får dem efter køleskabet er købt. Anne laver det.
11. Hjemmesiden:
a. Ronnie: Ronnie overtager måske webmasterrollen fra Martin. Opdeles i intern ekstern del.
Ekstern del som billedet udadtil(kom og bo her) og intern del er praktisk, rådsreferater
osv.
12. Sommerfesten:
a. Det tages videre til festudvalget. Det skal gøres til årets fest, mange mange mennesker.
Gerne skummaskine inde i teltet. 27. august.
13. Procedure til brandalarmen, de hænger rundt omkring. Skal det kommunikeres ud at man skal
sikre sig at sin nabo er vågen og ude. Når velkomstbrochuren skal laves om.
14. Der skal måske sættes et hegn op for reposet så folk ikke falder fra når de danser. Eventuelt
også dansebure og stripperstænger.
15. Potentielle nye beboere og rundvisning tager Indstillingsudvalget sig af.

Diverse:
 Vaskerummet: implementering af nyt system med laminerede bookingsedler og white-board
tuscher samt 1 timers vasketider. Malene gør det.
 Klistermærker skal laves til bordfodboldbordet, hvor der står at det ikke skal flyttes.
 Batterier til døralarmer skal skiftes på hvert fald 3a og 5b.
 Stole sælges fortsat. 50 stole tilbage der kan sælges.
 Opdatering af ”Nyttige informationer”. Asger gør det.
 Baren kan købe en dartskive og pile hvis Baren vil have det.
 Gøre baren større. Væggen som køleskabene står op af er lavet af gips. Så man kan hive den
ned og udvide selve baren til indhakket.



Reparation af bordfodboldbord er nu blevet foretaget.
Anskaffelse af bordtennisbord, status? (Ronnie) (pris må maks. være 2500,-)

o Tilbud om 2700 kr, det er fint.


Status på ophejsning til cykler. Det er klart.



Mailinglister/grupper for ikol. Ikol fanside for gamle beboere, så de ikke bliver spammet. Ikol
gruppe internt, Industrikollegiet laves om til fanside for gamle beboere.

Dagsorden til bestyrelsesmøde:
Fremsendt dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden,
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Godkendelse af referat fra 12. oktober 2010.
4. Meddelser.
5. Forelæggelse til godkendelse: årsregnskab 2010.
6. Vinduer.
7. Netværk.
8. Beboerforeningssager.
9. Eventuelt.
Rådets dagsorden til bestyrelsesmødet:
1. Vores haveprojekt (fra forrige møde): ikke kommet videre fra sidste gang
a. Status på bom (Lasse ville høre bestyrelsen)
b. Der står i lokalplanen at der kun undtagelsesvis kan hegnes, så skal vi søge om tilladelse
til at lave hegnet? Bestyrelsen rådføres. Ny info?
Bestyrelsen er blevet rådført, men der er endnu ikke kommet svar. Lasse prøver at høre
igen.
2. Bom/afskærmning (haveprojekt). Anne snakker om det. Tilbudene vi tidligere har fået er
tidsbegrænsede så der skal findes nye.
3. Telefonsystem.
4. Kan Karsten få flere timer på kollegiet. Mere tid til at ordne ting, ikke til at sidde på kontoret.
Han er her i forvejen lidt flere timer end han bliver betalt for. Argumenter; han er sværere at få
fat i, fordi han er her færre dage og på et for sent tidspunkt og han kan ikke nå de ting man
beder ham om. Én af dagene hvor han er der fra kl 8 af istedet.
5. Vi skal snakke om rengøring.
6. UBS og brochurer til nye beboere som vi betaler for. Vi spørger bestyrelsen om brochurerne
kan blive betalt gennem UBS.

