Rådsmøde dagsorden
Tirsdag d. 18. Jan 2016
Fremmødte: Katrine, Stine, Marie V, Mads, Marie F
Afbud: Jacob, Anne, Anna, Hanieh, Thomas
Ordstyrer: Marie V
Referent: Marie F
To-do ansvarlig: Stine
1.

Todo-listen:
https://docs.google.com/document/d/194GY9w0hpeCvylokAlz3Xzt5I8IUTf7P_h8ceuqUDHQ/edit#

2.

Online booking studierummet – Vi tager det op til næste møde

3.

Fjernbetjeninger
a.

Vi har ikke hørt om nogle køkkener der IKKE vil have en ny fjernsyn. Så umiddelbart går vi ud
fra at vi skal købe til alle køkkener, selvom vi ikke har fået svar fra 1B og 3B.

b. Morten 4B har fundet en fin fjernbetjening til 2-300kr pr stk – Rådet godkender at vi køber
10stk.
4.

Generalforsamling
a.

Dato: Torsdag d. 25. februar kl. 20.00
Facebookevent – Marie V laver det.
Plakat – Marie F laver den
Marie F laver også en invitation til postkasserne.

b. Hvem genopstiller?
Stine, Katrine og Anna stiller i hvert fald op igen.
c.

Hvad skal vi nå inden generalforsamlingen
i. Thomas’ brandøvelse skal planlægges?
Thomas melder lige ud hvornår og hvordan det skal foregå.
ii. Reklame for beboerrådet
Vi laver en sjov video til næste møde – Evt. med Beverly Hills tema.
iii. Skrive ud om nogen har punkter til dagsordenen eller forslag til vedtægtsændringer
1.

Marie V skriver det på eventet

d. Hvem gør hvad på dagen?
Rådet mødes 19.30 og sætter stole osv. op.
Det planlægger vi til næste møde:
i. Købe snacks og bestille øl/sodavand
5.

Piratbar
a.

Dato: 12. Feb 2016 – Marie V og en anden (Stine, Katrine og Mads kan måske?!)

b. Book baren: Stine har skrevet til baren
6.

Til orientering
o

Konferencebordet kommer d. 25. januar  Katrine og Anne tager imod det, og Stne
og Marie F samler det lørdag d. 30. 

Næste møde
o

Dato: 18. Feb. 2016

o

Kagebager: Jacob laver ”så-er-jeg-hjemmeeeeee”-kage 

o

Mødeindkalder på facebook: Marie F

o

Husk at booke studierummet!

