Referat: d. 05.09.2011 kl. 20:00
Fremmødte: Darran, Trine, Anne, Ronnie, Rasmus, Asger
Afbud: Malene
Valgafdirigent: Rasmus
Valgaf referent: Asger
Kagebager: Anne

Karsten:
• Døralarmistudierummet (Darran): Der er bestilt hjælp.
• Kan vi få dækket låsene til 1. sal over driften (Darran): Muligvis, hvis de leveres tilbage til
Karsten.
• Tilbudpå permanent låsesystemtil 1. sal (Rasmus): Der er bestilt tømrer.
• Kan Karsten skaffe overvågningsklistermærker ca. 8-10 stk. (Darran): Næste møde
• Opslagstavlen: Han vil gøre det
• Hoveddør: Problemer med teknisk forvaltning. Proces i gang.

Årsfesten:
• Budgette tblev overskredet med 1437,05 kr.– kan Rådet dække det.: Ja, særligt da det primært
dækker over Regn-damage control og udgifter til ting vi skal bruge næste år.
• Evaluering: Generel tilfredshed med mad, gæstebilletter, slush-ice. Mere vin næste år. Evt.
fadølsanlæg i telt næste år. Ikke begrænsede gæstebilletter pr person næste år – i stedet
”gæstebillet-pulje”. Gerne mere hjælp til arrangering næste år. Til næste år vil vi gerne
købe: En wienerstige, en kabeltrommel, stikdåser og vores egen nødbelysning. (Darran og
Rasmus finder tilbud)
•

Udlejning:
• Teltet og den nybyggede bar: Det kan lade sig gøre. Vi reklamerer ikke for det. Vi vil leje ud til
beboere, familie og venner. Det afhænger af om nogen vil stå for det praktiske (optælling før
og efter). Desuden kan baren udlejes for 700kr pr. weekend.

Rarbar:
• Come together for nye beboere – skal arrangeres: Datoen bliver onsdag den 28. Sep. Kl 20.00.
• Opgaver: Reklamering og info til udvalg: Asger og Ronnie – Handles: Trine og Anne – På dagen:
Foregår i Loungen. Vi mødes 1,5 time før. Der serveres øl, kaffe, snacks. Spil og hygge
bagefter.
Medieboks:
Har Andreas købt en medieboks? (beløb mellem 6-700 kr.) (Asger): Han er stadig i gang med at
finde det rigtige tilbud.

Gardiner påkøkkener:
• Vi skal hente tilbud så vi kan få det igennem til bestyrelsesmøde den 10 Oktober.: Der kommer
en gardin-mand på tirsdag som vil give tilbud.

• Andet vi vil søge penge til igennem bestyrelsen? Anne: Kan vi få borde der passer til de nye
stole? Det findes, men er meget spinkelt. Anne synes ikke vi skal have nye borde længere.

Forslag fra beboere:
• 3B søger 500 kr. til fest i oktober.: Der gives 500 kr, men hvis festen genererer overskud på mere
end 500 kr leveres pengene tilabge.

Brev fra Post Danmark angående reklamer
Alle køkkener tilmeldes og alle værelser frameldes.(Trine)

Eventuelt:
- Køkkensupplering – hvornår er det? Vi tager den til oktober/november (Anne tjekker op på det
præcise tidspunkt?). Vi kører det ligesom sidste år (Køkkenerne køber hvad de vil have og giver os
bonnerne).
- Hvad gør man, hvis køkken-tv'et går i stykker? (spørgsmål fra 1B): Vi hører bestyrelsen hvordan

vi skal forholde os når tv’ene (snart) begynder at gå i stykker. Kan vi købe nyt til alle på en gang.
- Der støbes til bom om 4 uger og udgang mod Tagensvej bliver afspærret med tjørnehæk.
- Rengøringen kører ind til videre rigtig godt!

Næste møde: Mandag den 3. Oktober. Trine bager kage.

