Rådsmøde dagsorden
Torsdag d. 15. december 2016
Fremmødte: Jacob, Louise, Katrine og Stine
Afbud: Bodil, Marie, Emil
Ordstyrer: Louise
Referent: Stine
1.

UBS/Amin-nyt (Katrine)
a.

Amin har styr på det og får ting til at ske!

b.

Rensning af ventilationen på køkkener og værelser er netop blevet varslet (om 6 uger).
i. Der skal koordineres i forhold til nøgler, så de kan komme ind på alles badeværelser.
Evt. noget med at én fra hvert køkken samler sammen
i)

Rådet er usikre på prisen af denne rensning, men det bliver taget fra budgettet og kommer ikke til at påvirke vores husleje.

c.

Vinduer på værelserne med revnede ruder skulle gerne være fikset.

d.

Taget

i. Rådet ved ikke hvornår de kommer og ordner køkkener/gange.
i. Det drypper stadig ind på 5B og på de to værelser.
i)
e.

UBS/tagfolk arbejder fortsat på det.

Gulvene
i. Der er blevet slebet et område på 4B, som er en prøve. Venter på polering af dette
område. Efterfølgende vurderes der om der ønskes denne behandling af de øvrige
gulvareal på alle køkkener samt i stueetagen.
i)

Amin er ved at forhandle priser.

ii)

Der bliver desuden lavet en vedligeholdelsesaftale, så de årligt kommer
og tjekker op på tilstanden af gulvene.

f.
2.

Køb af billiardkugler/køer (Stine)
a.

3.

Amin holder os (men mest Katrine) opdateret løbende.
Rådet har købt et nyt sæt kugler samt to køer på http://billard.dk/ under nyanskaffelse-puljen.

Bålplads
a.

Der indkøbes 3 tons grus, ”plastik”-underlag og træstammer under nyanskaffelse-puljen.

b.

Båludvalget finder en dag at lave pladsen.
i. Alle er velkomne til at hjælpe
ii. Der bliver lavet event, evt. med grillpølser og kage.

4.

Ønske om indkøb af nye festborde (Cecilie 5A)
a.

Er det fordi vi mangler nye festborde, fordi der er blevet ødelagt nogle til fester?
i. Går pengene i så fald fra depositummet der bliver opkrævet ift. barleje?
ii. Rådet hører baren hvad de plejer gøre i forhold til ødelagte ting efter fester. Ansvarlig: Jacob

b.

Rådet synes det er en rigtig god idé at få købt nogle nye festborde.
i. Penge fra møbelpuljen kan bruges. Der skal blot findes nogle konkrete borde samt
lægges et budget, der kan sendes til UBS.
ii. Dette er alle beboere på kollegiet velkomne til at gøre.

5.

Forespørgsel om at sætte borde-bænkesæt ind i gavldepot (Cecilie 5A)

a.

Der undersøges om der er plads i gavldepotet. Ansvarlig: Jacob
i. Hvis der er plads, skrives der ud at vi mødes kl. 15.00 på lørdag inden julefrokost og
bærer dem ind i gavldepotet i samlet flok.

b.

Ellers overvejer Rådet om man kan dække dem til med presenning eller lignende. Jacob vil
undersøge dette, hvis der ikke er plads i gavldepotet.

6.

Generalforsamling (Stine)
a. Fastlæggelse af data (slut februar)
i. Tirsdag den 28. februar kl. 20.00 afholdes generalforsamling i baren.
ii. Event, info om generalforsamling og plakater laves i start januar. Ansvarlig: Stine.

7.

Til orientering
a.

Der er meget stor forskel på, hvor meget dørene ind til gangene larmer. Der skrives til Torbens
mail for at høre, om nogen kan komme ud og kigge på det. Ansvarlig: Louise.

b.
8.

Rådet vil gerne give en gave til Terasita, når hun kommer tilbage fra sygemelding.

Piratbar
a. Dato: 27. januar
b. Ansvarlige: Louise og Stine
c. Booking af baren: Stine har skrevet til baren
Næste møde
o

Dato: 16. januar

o

Kagebager: Stine

o

Mødeindkalder på Facebook: Stine

o

Husk at booke studierummet!

