Dagsorden den 6. juni
Fremmødte: Lasse, Rasmus, Anne, Ronnie, Trine, Malene, Asger, Darran
Afbud: ingen.

Valg af dirigent: Rasmus

Valg af referent: Lasse (læg mærke til at det nu går på tur hvem der skriver referat).

Resume af bestyrelsesmøde den 3. maj:
Haveprojekt:
De 2 tilbud blev drøftet og man besluttede at benytte sig af det billigste tilbud fra Allan Wang Pedersen til
287.000 kr., på trods af at det koster 37.000 kr. mere end budgetteret.
Der er blevet undersøgt med lokalplanen at det er ok at opsætte et hegn, når der allerede er opsat hæk.
Der kommer elektrikere i næste uge og påbegynder opsættelsen af bommen.

Ny hoveddør:
Det står Karsten for. Det bliver en dyr hoveddør; små 40.000 kr.

Karsten tider:
Karsten taler med projektleder Kurt Larsen og hører om der er mulighed for at rykke lidt rundt på tiderne.
Han regnede ikke selv med at han kunne være her flere timer, men han ville prøve at være her en enkelt dag
tidligt i stedet for op ad formiddagen.

Dørsystem:
Tages op på næste bestyrelsesmøde, da systemet blev meget dyrere end først antaget samt godkendt af
bestyrelsen.

Beboerbrochurer:
Brochurer til nye beboere, som rådet betaler for, skal vi ifølge Karsten bare bede Rebekka om at betale.

Evaluering af Kollegierengøring:
Der var god opbakning til dagen, men folk var ikke gode nok til at søge flere opgaver, og vi var
heller ikke selv gode nok til at uddelegere opgaver til dem, som var færdige.
Vi manglede ting som koste og grej til at rense grillen.

Det var fedt at der var nogen, som tog sig af opgangen, selv om det ikke var på listen.
Næste gang skal vi huske også at inkludere loftsrummene sammen med fx cykelrazziaen. Det er nu
ved at være tid til at smide de cykler ud, som blev sat til side.
Formanden synes der var god opbakning.
Der står stadig skidt inde foran baren, som mangler at blive ryddet op.
Der er stadig små byggeprojekter i loungen, som løbende skal færdiggøres. Ronnie regner med at
ordne det i løbet af sommeren.
Rengøring (Trine og Darran):
Er der hentet nyt tilbud på nyt rengøringsselskab? Trine har snakket med Grøn Ejendomsservice,
som afslog os, da de ikke havde mandskab til opgaven.
Hun har desuden snakket med Rengøringsagenterne og udbedt sig endnu et tilbud.
JR rengøring var meget imødekommende, men vi kender ikke deres standard udover hvad Karsten
fortæller. Der er aftalt møde med dem snarest.
Rengøringsselskabet skal startes fra 1. august 2011.
Darran sender rengøringsplanen ud til alle og rettelser er velkomne.
Bestyrelsen syntes at det var en god ide vi kom med, da vi sagde at vi påtænkte at udbede os et
tredje tilbud. Dette stiler vi efter.
Det vil være fint at finde en måde at kontrollere at de er her de timer de skal. Hvordan vil selskabet
kvalitetssikre? Darran er på det.
Belønning til netværksudvalget gennem Gavekortet.dk.
Fint at de fik det hver for sig. 300 kr. pr. næse. Rune 1A, Søren 5B, Martin 4B, Andreas 5A. Anne
laver det.
De er ankommet og bliver uddelt sammen med en hilsen af Anne.

Evaluering af fredagsbaren:
Der vil blive holdt regnskab for fredagsbaren, som en separat enhed under rådets regnskab. Der skal
afleveres boner til Anne. Kassen indeholder pt.: 385 kr.
Der er stadig en kasse øl tilbage, som er betalt af, samt overskydende kaffe og the. Umiddelbart ser
det ud til at kunne køre rundt af sig selv fra nu af.
Det var et rigtig hyggeligt arrangement. Indtrykket er at folk synes at det var fedt med gratis kaffe.
Malene fortæller at Albani har et tilbud på meget billige øl, hvor sidste salgsdato er ved at løbe ud.
Det kunne være et fint indslag til næste bar eller sommerfesten.
Darran foreslår ølsmagning.
Ronnie foreslår at vi også køber sodavand og cider, så der ikke kun er øl (til mændene). En ide
kunne også være at lave forskellige temaer til fredagsbarerne – fx ølsmagning, billige øl el. lign.
Asger synes, at fredagsbaren skal ligge under baren eller festudvalget. Der er enighed.
Lasse foreslår at flere fester rykkes over til festudvalget i stedet for at vi sidder i rådet og
planlægger det.
Vi kan evt. foreslå at baren overtager fredagsbaren?
Fredagsbaren kan låne penge af rådet til indkøb af øl.
Rasmus stiller forslag til næste generalforsamling om at formændene fra de forskellige udvalg
deltager i rådsmøderne, så vi kan lette kommunikationen.
Opdatering på hvad der blev talt om på sidste festudvalgsmøde:

Rådet betaler nu pamperfest og rar-bar. Mht. årsfest så betaler rådet en del af festen, men det
arrangeres stadig hovedsageligt i festudvalget. Med de penge vi giver festudvalget/baren får de frie
tøjler. Hvor mange penge vil vi give til årsfesten? Vi har besluttet at give ca. 3500 kr. til festen, men
vi går tilbage til sidste års regnskab og trækker udgiften til teltet fra. Normalt plejer vi at betale for
kød, DJ og telt. Pengene går i år til noget uspecificeret og det er helt op til baren og festudvalget
hvad de vil bruge dem på. Lasse synes ikke det er nogen god ide at give et beløb til festen uden at vi
ved noget som helst om hvad de bliver brugt på.
Festerne løber ikke rundt pt., men de penge vi giver til festen skal ses som et tilskud til at få en
ekstra fed fest. Rasmus foreslår at baren sætter priserne lidt op, så det løber rundt for dem. Vi er
ikke interesserede i at skulle dele indtægter o. lign. Anne, Rasmus og Darran aftaler møde med
baren og festudvalget. Asger minder om at vi har en gammel uskreven regel om, at Rådet ikke
betaler til alkohol, men vi håndhæver det ikke rigtigt.
Ronnie synes der skal komme nogle forslag på bordet til hvad pengene skal bruges til i stedet for at
vi bare smider nogle penge. Darran sagde prut. Det ville være fint, hvis vi finder et beløb vi giver
hvert år til festen.
Sommerfesten:
Der blev til festudvalgsmødet aftalt at vi starter kl. 15 med events, hvor gæster er velkomne. 2 per
kollegianer. Vi bestiller køb udefra og salater bliver lavet på køkkenerne. Vi forsøger at slå teltet op
om fredagen.
Foreløbige ideer:
Arrangement starter kl. 15. hvor der er nogle indledende lege/events/spil og så er der en time
fri til omklædning. (Tanken er at alle kommer kl.15 - også ”gæster”, det burde kunne lade sig
gøre, når man kun har 2 gæster)
Teltet slås op fredag
Det skal koste 50 kr
DJ.
Happy Hour.
Minus tema.
2 venner per kollegianer må spise med
Bar i teltet.
Yderligere forslag?
Et udvalg på 2-3 personer, som skal koordinere og uddelegere opgaver sammen med en lille gruppe fra
festudvalget. Indtil videre Rasmus, Anne og Ida 4A.
Der skal fx også bestilles gasvarmere.

Hegn på 1. sal
Rasmus har snakket med bestyrelsen, og det er noget vi højst sandsynligt vil tage op på næste
bestyrelsesmøde.
Indkomne forslag:
Overvågning på taget pga. rygere (Kamilla, 2A): Rasmus har udbedt sig budget og vi afventer dette
og gør ikke mere før vi har modtaget det.

Air condition på køkkenerne: Det er ikke realistisk, men Rasmus vil til næste bestyrelsesmøde
foreslå at der bliver sat gardiner op på alle køkkener i de øverste vinduer.
Rasmus har selv foreslået et bookingsystem til grillen og bænkene. Der mangler også et
bookingsystem til loungen. Et A4-skema burde være nok. Anne står for det med færdiggørelse
inden sommeren er omme.
Rasmus 2B har foreslået at vi går tilbage til det gamle bookingsystem med papir/kuglepen. Det
synes vi ikke umiddelbart er en god ide, men det er også foreslået at vi bruger permanent sprittusch.
Diverse:
Opdatering af ”Nyttige informationer”. Status (Asger)? Den er blevet opdateret, men der kommer
mere eller mindre til at stå det samme, dog kun på en enkelt side.
Anskaffelse af bordtennisbord. Skal vi ikke bestille det nu? (pris må maks. være 2700,-) Darran og
Ronnie kigger på det og sender regningen til Anne.
Ophejsning til cykler. Status? Darran og Lasse kigger på det i juli.
Industri-kollegiet har nu fået sin egen fanside på facebook.
Rasmus har snakket med Sydbank, og grunden til at vi ikke får nogen renter af dem er at Sydbank
gav 5000 kr. til rådet i opstartskapital og dermed var renter ikke længere nødvendigt. Rasmus
kigger videre på det.
Brandalarmen i studierummet er ødelagt og dette skal Bjarne kigge på.
Næste nyhedsbrev kommer ud sidst på måneden.

Næste møde: 1. august 2011.
Der er 1 pk. Toffifee samt is i fryseren i baren.

