
Til stede ved mødet: Bo, Gustav, Alexander, Christian, Sara, Maria, Nishaja, Sofia, Troels 
Ordstyrer: Bo 
Referent: Sofia 
  

3. Mulig kontakt til kommune omkring belægning uden for vores grund. Bo og Rasmus tager 
kontakt til kommunen. 

4. Sommertelt - Bo foreslår at vi køber et nyt telt.  
Foreslåede regler for brug af teltet: 
 Opsætning: sidste lørdag I maj, nedtagning: sidste lørdag I september. 
 Brug af teltet kan foregå indtil kl. 23 på hverdage og fredage + weekender indtil kl. 2 
 Samtidig skal brugere respektere hvis der er nogen der beder om ro 
 Teltet skal ryddes op efter brug, der skal stå en skraldespand der skal tømmes 1 gang 

om ugen (hver søndag) 
 Brud på regler vil give en advarsel, efter to advarsler bliver teltet taget ned. 

Der blev diskuteret frem og tilbage om teltet. 
Menighedsdannelse omkring teltet vha. afstemning på facebook. 
Først ved næste bestyrelsesmøde bliver der afstemt om der skal købes telt eller ej og hvis 
der skal udvikler vi reglerne på det tidspunkt. 

5. Plantekasser til afspærring af indkørslen, der bliver foreslået at vi planter krydderurteblandinger, 
Sara foreslår at havegruppen tager sig af beplantning. 3 kasser til 900 kr.,  grundmaling til 500 kr. 
og refleksbånd til 200 kr. godkendes. I alt cirka 1500 kr. godkendes. Sara og Gustav tager sig af 
indkøb. 

6. Navneskift + hjemmeside navneskift. 
Hjemmeside navneskift: vi skifter domæne til: "andelskollegietodense", 40 kr. om måneden 
med rabat for køb af fem år: 240 kr. Dette godkendes af bestyrelsen. 
Navneskift for hele kollegiet: Det foreslåes at vi i bestyrelsen udvælger de bedste navne og 
derefter lægger en poll via mail (med deadline + information om hvornår navnet bliver 
vedtaget). Det officielle navneskift kommer til at foregå ved generalforsamlingen. 

7. Regler for brug af facebooksiden. 
Der vedtages at der bliver lavet en arbejdsdag hvor dette punkt tages op. 

8. Oprettelse af nyhedsmail. Opsummering af hvad der er sket de sidste tre måneder. Evt. 
Nyhedsposts på hjemmesiden/facebook. Snak om legalitet I forhold til udsendelse af nyhedsmails. 
Dette punkt drøftes også på arbejdsdagen for brug af facebooksiden. 

9. Eventuelt: 
1. Billeder af bestyrelsen til næste arbejdsmøde 
2. Havemand i forhold til græsslåning - kan haveudvalget plante noget? Hvor tydeligt skal 

beboere markere de ting de planter? Bo starter mail-korrespondence. 
3. Irritation over ignoreret arbejde i forhold til introduktionsmailen. Det virker som om 

kommunikation og opsamling omkring arbejdsopgaver halter efter. Der opfordres til at få 
lavet et samlet dokument omkring arbejdsopgaver.  

4. Sara har et dokument der omhandler vedligeholdelse, hvis hun kan få informationer fra kbs, 
vil hun kunne udarbejde en rigtig fin vedligeholdelsesplan. Bo foreslår at vi holder et 
specifikt møde omkring det, evt. Med kbs. 

5. Hvornår skifter vi hjemmeside over? Til næste bestyrelsesmøde bliver hjemmesiden officielt 
godkendt. 

  
  

  


