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Dagsorden
Generelforsamling
1. Noget der skal forberedes
- Kirken er booket. Det er ekstraordinær generalforsamling så der skal ikke
gennemgås i detaljer som på normal generalforsamling. Tesniem henter
nøgler ugen før.
2. Nøgle til kirke
Bliver hentet ugen før.
Status på projekter
1. Optimering af skiltning på kollegiet
- Der er købt printer og Router samt laminering. Belford sætter det op.Der
skal printes skilte til kælderen samt pap container. Skilt til plantekasser.
2. Røgalarmer
- Bliver gjort til fællesdagen.
3. Router til teknik rummet
- Belford sørger for det
4. Papcontainer?
- Der skal ringes igen. Kasper
5. Cigaret containere
- Gøres på fællesdagen.
6. Varmt Vandbeholdere
- Det er fundet ud af at temperaturen var sat får lavt. Der er mulighed for
bakterier. Der er blevet sendt rekvisition 14 februar.
- Nye varmtvandsbeholder i fremtiden, de skal nok være mindre.
7. Ombygning af baren
- Tages på separat møde, hvor tingene bliver planlagt.
8. Fællesdag part 1
- 26 April
9. Påskefrokost?

- Vi springer budgettet på sommerfest.
10. Events generelt
- Sommerfest, Brætspilsaften, glanshatten challange.
11. Fond til forbedringer i hvet køkken
- Pernille kigger stadig på det.

Generelt
1. PhD studerende på kollegiet
- Fremadrettet er det et nej.
2. Der står en seng ved containerne igen
a. Den bliver skåret op og smidt i kontaineren
b. Skal områderne omkring os måske kontaktes?
- Nej, det er enkelte tilfælde
3. Vand i kælderen, er det et generelt problem?
- Vi prøver en med en plade. Få købt rørrenser.
4. Mail fra Henning omkring kontoer
Forslag fra beboere
1. Mulighed for beboere at skrive her
Lukkede del af mødet for bestyrelsen
Noter:
Skema til udlån af maskiner.
Snak med Torsten om temperatur måler i hver blok.
Skema til vandmpling
Næste møde
Tirsdag d. 07.04.20 kl 19 i køkken 84A

