Dagsorden til rådsmøde 4. april 2011
Fremmødte:
Afbud: Anne (415), Trine.
1. Valg af dirigent: Rasmus
2. Valg af referent: Malene
3. Karsten: (Darran)
Karsten skal gøre:
 affaldsrummet skal tjekkes hver gang han er her hvis det kan lykkes.
 Dør til vaskerummet skal smøres så den smækker
 Sikring til vinder på 1. sal,
 Beslag til teltet i depotet
 Status på elinstallation
 Status på tavle under nøgleboksen.
 Synliggørelse af kollegiets husnummer.
Kæmpe klistermærke eller mere holdbart. Siges til Karsten hvad han kan gøre i forbindelse med den nye
dør han vil indhente tilbud på.
a. Batterier til døralarmer.
Hver rådsmedlem tjekker lige om deres virker og så skriver de til Karsten eller Darran.
b. Status på lysstofrør?
Lystofrør er skiftet af Rasmus og Darran. Så de er skiftet både indenfor og udenfor.
c. Er der en ny container på vej til skralderum i A-tårnet?
Kan ikke lade sig gøre pga bureaukrati og beboerantal.Rengøringsfolkene tjekker ikke affaldsrummet.
d. Indtrykket er at Karsten har brug for mere tid, da han tit ikke får gjort de ting han har
bedt om. Det tages op til bestyrelsesmødet den 3. maj
4. Cykel ratzia (Darran).
Skal gøres cirka en måned før forårsrengøringen. Lasse, Darran og Rasmus gør det.Skrives i
nyhedsbrevet.

5. Kollegierengøring (Darran)
Kaldes kollegiedag. Spørgsmålet er om der skal være pisk eller gulerod. 14. maj fra 12-15.
Udover standard: Baren. Skabene skal gås efter, spænde skruer. Det skal være meget vild
udfordring.
Loungen – hvis ikke det er gjort i forvejen.
Næste møde besluttes det hvad der skal gøres.
6. Rengøring (Trine og Darran):
Formanden udtaler: ”Kæft hvor er det fedt!” Pr 1/7 får vi nyt rengøringsselskab, to tilbud indtil videre.
Darran og Trine forhandler opsigelsesrettigheder og pris. Det begynder de på i starten af maj. Behøves
ikke tages op med bestyrelsen.

7. Færdiggørelse af lounge (Darran).
Loungen ligner et bombet lokum, men der skal ikke så meget til at for at gøre det godt.
- 18 sækkestole, 13-14 af dem skal væk.
- hjørnesofaen spærrer for meget og er svær at rykke rundt på. Heller en trepersoners sofa.
- Lænestolen og den ene sofa beholdes.
- Sofaen der er revnet smides.

- cafebordene hernede i stuerummet rykkes op og nogen af stolene rykkes op.
- det vigtigste: customkøleskabet! Lavt skydedørskøleskab som der er i rigtige barer. 5625 kr.
- lounge team fra Rådet sammen emd Kasper: Darran, Rasmus, Lasse, Ronnie
- 13 sækkestole kan sælges gennem et opslag på gangen. 100 kr pr stk, Rasmus gør det. Man kan tage
én til sig selv. Rasmus skriver ud, det kan tages indenfor 14 dage.
- Darran snakker med Karsten om at nedsætte antallet af mennesker, som rummet er godkendt til, så en
af brandudgangene kan lukkes af nogen gange.
Budget:
o Køleskabet: 5625 kr
o 3 personers sofa 3400 kr. - med mindre hjørnesofaen kan laves om eller brugt
møbel butikker kan købes ret billigt.
o Elektronik i baren. (Karsten kan måske lave det for os – muligvis kun
materiale omkostning. ??? kr.
o Et styk hylde + låge under baren. ??? kr.
o Diverse spil til loungen. Ect. Terninger, raflebærger, bodega spil. Ca. 200 kr.
5625+3400=9.025, dertil skal der lægges fragt og de ukendte
beløb til. Det totale beløb skal helst blive 9000 kr.

8. Pamperfest skal arrangeres og dato skal fastlægges.
Tilmeldinger lidt rodet, Darran har prøvet at holde styr på det men ender nok med at spørge folk
direkte.
Zaki kan skaffe Somersby.
Indkøbshold: besluttes på pamperteammøde
Pamperteamet mødes søndag 10. april kl 17.
9. Vores haveprojekt (fra sidste 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.

10. Baren: Hvordan og hvem skal foretage navngivningen? Afstemning via facebook? Evt.
lodtrækning om præmie eller lignende for at give et incitament til at stemme. Navneforslag:
Festningen
Betonbar
Fortet
Knaldbar
Værftet.
Men måske skal det hellere være Baren der står for det. Rasmus snakker med dem. Evt kan der laves
facebook event med forslag og likes.
Belønning til netværksudvalget gennem Gavekortet.dk. Lasse snakker med Søren Vind om
hvordan de gerne vil have de 300 kr pr næse.
11. Upload af rådsreferater på hjemmeside. Ronnie har fået adgang til redigering af den nye
hjemmeside. Ronnie kører videre med det og laver total makeover. Referater ligges op, Malene
sender til Ronnie.

Diverse:


Vaskerummet: implementering af nyt system med laminerede bookingsedler og white-board
tuscher samt 1 timers vasketider (Malene)
Vi venter på toner der kommer den 15. april. Printeren kommer ned til Rasmus.
 Status på vinflaske på taget.
Vinflaske kommer op af Malene.
 Salg af stole fra depotet. Vi har i alt 170 med 156 i depotet og 14 i loungen.
95 stole beholdes. Vi sælger resten.
 Status på trækvogn (Ronnie).
2100 kr trækvogn. Det blev bestemt til at være for dyrt.
 Ordning hvor potentielle nye kollegianere kan skrive en mail til nogen (evt. indstillingsudvalget)
og aftale en kort fremvisning (Ronnie)
Ronnie opretter en mail til kun det som så kan nedlægges hvis der bliver vild efterspørgsel.
 Reparation af bordfodboldbord (Ronnie)
Tre nye stænger til max 1000 kr
 Anskaffelse af bordtennisbord (Ronnie)
Det købes brugt til omkring 2500 kr sammen med bat der lægges i Loungen.


Ophejsning til cykler, ligesom dem cykelmekanikerne bruger (Frederik 507)

Det gør Lasse og Darran
Næste møde: 2. maj 2011
Husk procedure til brandalarmen
Husk glemmekasse

