Bestyrelsesmøde 22.04.2020
Bestyrelsesmøde finder sted d. 22.04.20 i køkkenet 48-52 kl. 19:00
Note:
Grundet corona vil det ikke være muligt for andre end selve bestyrelsen at
møde fysisk op til bestyrelsesmødet. Hvis man ønsker at deltage på anden
vis, bedes man kontakte bestyrelsen på glanshatten@gmail.com. Det er
stadig muligt at komme med forslag eller kommentarer til dagsordenen.
Ordstyrer: Pernille
Referent: Christian

Dagsorden
Budget 2019
1. Nogle kommentarer til budgettet ?
-

Svarer KBS at det kan føres til protokol og underskrives af bestyrelsen.

Markvandring
1. Svar på punkter sendt af IB
-

Lygetepære, der er monteres LED, men gaspæren er taget ud.

-

Affalds-station

Status på projekter
1. Er der noget der skal gennemføres under corona ?
2. Opgaver til fællesdagen - nogen der skal ordnes nu?
a. Router
b. Printer
c. Skiltning på kollegiet
d. Skoder
e. Røgalarmer (Udgået)
f. Hæk
g. Affald på grunden
h. Tagrender ved cykelskure

i.

Gang-stier

j.

Vaskekælder

k. Rens af postkasser (c-75 multirens)
Fællesdagen bliver afholdt, da det kommer til at være udenfor og i grupper i max 2-3.
Kun folk der bor i køkken sammen.
3. Varmtvandsbeholdere
-

Få IB til at finde tilbud

4. Ombygning af baren
-

Er i gang med nedrivning.

-

Indkøb af maling (der skal males i baren som det første) En lysegrøn for at
ændre stemning og gøre rummet lidt lysere.

-

Indkøb af materialer, træ, pære,

5. Fond til forbedring i hvert afdeling
-

Max 500 kr pr projekt, der skal sendes en forespørgsel til bestyrelsen før 4
uger før man går i gang.

Generelt
1. Opbevaringskasser
-

Kommer nok ikke til at ske, men det kommer på en liste et sted

2. Indkøb af sommertelt
-

Indkøb af startent, https://www.spejdersport.dk/asivik-startent-telt

Forslag fra beboere
1. --Noter
--Formand Pernille Rauff Pedersen 52B trækker sig som formand, Kasper Rasmussen
78B overtager som formand i henhold til vedtægter indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen vælger som ny næstformand Tesniem El-Merie 18A. Pernille fortsætter i
normalt bestyrelsen.
Næste møde

