Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag d. 25-03-2021 kl. 19.00-20.00

Mødet afholdes på Zoom via følgende link:
https://viadk.zoom.us/j/66973736991?pwd=cWxCeGMrWnFJN3dUaW9wYTFxMV
A2dz09
Meeting ID: 669 7373 6991
Password :317480
Fremmødte:
- Mathias
- Mia
- Julie
- Anders
- Frederik
- Simon
Vi har drøftet nedenstående ved hvert punkt på dagsordenen:
1. Valg af referent og dirigent
Referent: Mia.
Dirigent: Mathias.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
3. Velkommen til nye medlemmer i afdelingsbestyrelsen
Kort velkomst til nye medlemmer og besvarelse af spørgsmål.
a. Adgang til mail?
i. Alle er nu koblet op til mailen eller ved, hvor de kan finde
brugernavn og kodeord til mailen.
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b. Generel information om bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet:
http://www.kollegiekontoret.dk/beboerdemokrati/
i. Alle kender nu til pjecen:
http://www.kollegiekontoret.dk/fileadmin/kollegiekontoret/oldfile
s/templates/pdf/Pjece_til_afdelingsbestyrelsen.pdf
c. Webzone
i. Mathias skriver til Kollegiekontoret
1. Skal alle i afdelingsbestyrelsen have adgang til Webzonen –
inkl. suppleanter?
2. Ingen af de nye medlemmer har modtaget mail med kode til
Webzonen.
4. Planlægning af budgetmøde
a. Restriktioner - mulighed for online afholdelse?
i. På nuværende tidspunkt må mødet ikke afholdes fysisk. Men vi
laver planlægningen med udgangspunkt i, at det afholdes fysisk.
ii. Kontakt Kollegiekontoret
1. Mathias kontakter Kollegiekontoret senest d. 22/4, hvis
restriktionerne stadig ikke tillader fysisk afholdelse.
2. Hvis mødet afholdes fysisk, er der så mulighed for at
stemme via fuldmagt, som det var tilfældet ved
regnskabsmødet pga. corona?
b. PowerPoint
i. Mathias, Mia og Anders forbereder PowerPoint efter budgetmøde
med Kollegiekontoret d. 12/4.
c. Forberedelse - opstilling af borde mv. kl. 17.30/18.00?
i. Vi mødes kl. 18.00 og gør lokalet klar.
ii. Portionsanret snacks mm. Anret det på bordene i stedet for ude i
køkkenet.
iii. Stil håndsprit og mundbind frem.
d. Indkøb af diverse forfriskninger og sprit + mundbind
i. Mathias og Mia handler
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1.
2.
3.
4.

Sodavand
Kaffe og the (tjek op på, om vi allerede har det)
Slik eller andre snacks
Håndsprit og mundbind (tjek op på, om vi allerede har det)

e. Facebookopslag på kollegiegruppen
i. Mia laver opslag med dato, tid og sted på kollegiets
facebookgruppe + gør beboerne opmærksomme på, at der er risiko
for aflysning (eller online afholdelse?) grundet corona.

5. Konstituering
a. Repræsentantskabsmedlem?
i. Deltagelse i Kollegiekontorets repræsentantskabsmøde (det ligger
som regel i december). Mødet varer max. 1 time og der er
spisning efterfølgende.
ii. Mathias er fortsat repræsentantskabsmedlem.
b. Formand?
i. Mathias er fortsat formand, men formandsposten bliver muligvis
åben i den nærmeste fremtid.
ii. Vi tager det op på mødet, vi afholder efter budgetmødet d. 29/4.
6. Evt.
a. Penge til trivselsformål / beboerfaciliteter
i. Volleyballbolde?
ii. Ny bænk i fitness, der kan ”vippe”?
iii. Printer???
iv. Sofaer i TV-stuen?
v. Mathias skriver opslag ud til beboerne for at høre, om de har
nogle forslag til fællesarealer, fitness etc.
b. Næste møde
i. Næste bestyrelsesmøde afholdes efter budgetmødet med
kollegiekontoret. Her drøfter vi budgettet og snakker om
afholdelse af budgetmødet på kollegiet d. 29/4.
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