Bestyrelsesmøde 25.11.2020
Bestyrelsesmøde finder sted d. 25.11.2020 kl. 18:30
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: Philip Balfour
Referent: Kasper Rasmussen

Dagsorden
Ansøgning til fond for renovering af gang/badeværelse
-

Louise Jakobsen har sendt en ansøgning omkring renovation.

-

Vi har besluttet at de godt kan få noget retur.

Opfølgning på Udskiftning af låse på værelsesdørene
-

“Jeg tror ikke at nogen får en regning for oplåsning – ikke noget jeg har hørt om
endnu ihvertfald.

-

Vi har nu en nøgle tilbage til postkasser

-

Vi udsender info omkring afhentning af ekstra elektroniske nøgler i morgen eller
torsdag. Der i alt inkl. 3 vi har lavet, 39 efter hvad jeg kan tælle.

-

Med venlig hilsen/Best regards,

-

Henning”

Status på projekter
1. Renovation af badeværelser

Rengøring er nu i gang, alle toilettet skal være tålige.
2. Discord Serveren er nu oppe, vi skal have lavet regler osv for den.
a. Medlemmer skal bruge deres fornavn og husnummer som nickname,
nicknames kan ændres på server basis, uden at påvirker andre servers
etc…
b. Ellers samme regler som facebook gruppen.
c. Hvilke kanaler mener folk vil være en god ide? Lige nu har vi chat, games,
warhammer, mobas.
-

Der bliver lavet et opslag i facebook gruppen senere med regler osv. For det så
man kan komme ind i den.

Opfølgning på hvordan det går med hjemmesiden
-

. Har fået alle de referater man kunne finde lagt op på hjemmesiden.

Retningslinje for kommunikation mellem bestyrelsen og beboere
Tømning af affaldscontainere
-

Småt brændbart er et problem, folk smider alm. Affald i den, løsning måske at
sætte lås på? /Philip

-

Der er stadigvæk problemer med madaffald

-

Finde en løsning på pap og papir containeren

-

Får skrevet til Henning omkring det med pap kontaineren

Generelt
Opsætning af et parkering forbudt skilte ved indkørsel, mange gæster til Svovlhatten
parkere hos os, snak med dem også.
-

Vi går over og snakker med dem i morgen om det og tager det med skiltet op
med KBS

Forslag fra beboere
1.
.
Næste møde
-

Mellem den 18-21 januar

