Bestyrelsesmøde 19.08.2020
Bestyrelsesmøde finder sted d. 19.08.20 på terrassen kl. 19:00
Ordstyrer: Tesniem
Referent: Kasper Rasmussen

Dagsorden
Nye bestyrelse
-

Sørge for at udfylde de tomme pladser: Mads og Frederikke tager vist over.
-

Frederikke er bekræftet, mangler fra Bekræftelse fra Mads

-

Opdateret hjemmesiden omkring det

-

Opdatere omkring bestyrelse på hjemmesiden

-

Stille op igen

-

Kasper, Tesniem, Frederikke

Status på projekter
1. Fællesdag
a. Hvornår er den næste?
-

27 september

b. Hvilke opgaver mangler der?
-

Brandalarm, klippe hæk, rense tagrender på cykelskure, ordne
vaskekælder, samle skrald, cigaret skodder, ukrudt brænder,
cykeltjek.

-

Trappestige, hækkeklipper, dobbelt klistret tape, fejebakke,
målekoppe

2. Baren
a. Smide ting i kontaineren
-

For smidt tingene ud imorgen.

b. Hvor meget er der brugt på det, hvad er der tilbage på kollegianer rådet?
c. Hvad mangler?
-

At få købt ind og gjort den klar

3. Nye sorterings system.

a. Skraldespande fra IKEA
-

Har bestilt to til at starte med for at se om de passer

b. Hvornår kommer det op
-

Venter på svar angående nærmere tidspunkt

c. Beskrivelse af systemet
-

Kommer mere info når vi får det

4. Fond til forbedring af hver køkken gruppe.
a. Skal vi lave en udmelding omkring det?
-

Kommer et opslag omkring det iaften

5. Kommunikation mellem beboere og bestyrelsen
-

Kommer retningslinje omkring hvordan det skal foregå i fremtiden

6. Badeværelser
-

Tesniem har snakket med Henning

7. Pernilles gamle opgaver
a. Velkomst til nye beboere
-

Frederikke og Tesniem er igang med at få den fra Pernille

b. Ansøging om fond
-

Bliver lavet et opslag om

8. Omlægning
a. . Møde med henning 7. Eller 17 september kl 15
-

Bliver den 7

9. Udendørs areal
-

Skrive til Henning angående ukrudt på anden side af hæk

Generelt

Forslag fra beboere
1. Er der mulighed for, at Glanshatten Kollegiet kan få samme varme- og vandopdateringer på denne side; https://minside.kollegieboligselskabet.dk/? Tornbjerg
Kollegiet får advarsler om, hvis der lukkes for vand og/eller varme herinde. Det
havde været rart, hvis vi kunne blive en del af det. Er der en grund til, at vi ikke
bliver opdateret på samme måde? (Skrevet af Frederikke, 62A)
a. Tesniem har svar på dette

Noter
Næste møde
15 september

