Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag d. 22-04-2021 kl. 19.00-20.00

Mødet afholdes på Zoom via følgende link:
https://viadk.zoom.us/j/64616464405?pwd=aEpvL3M3VmtPbmVCdWhtS09XeEJaQ
T09
Join by phone:
Dial
: +45 32 70 12 06
Meeting ID: 646 1646 4405
Password :936800
Til stede:
- Frederik
- Simon
- Julie
- Anders
- Mathias
- Mia

Vi har drøftet nedenstående ved hvert punkt på dagsordenen:
1. Valg af referent og dirigent
•
•

Referent: Mia.
Dirigent: Mathias.

2. Godkendelse af dagsorden
•

Dagsordenen godkendes.

3. Gennemgang af budgetmødet med KK d. 12-04-2021
a. Vigtigste punkter/poster
i. Stigning primært pga. varmeudbyder + renter
Mathias og Mia fortalte kort om budgetmødet - at det var hyggeligt, og at Kenneth og
Carsten var gode til at fremlægge budgettet for os J
Herefter gennemgik de de vigtigste poster i budgettet.
Dertil fortalte de om muligheden for at lease vaskemaskiner à der var enighed om, at
dette er en god idé.

Side 1 af 3

b. Bæredygtighed - forslag til initiativer
i. Evt. tørreskur/snor/område
1. Der var enighed om, at et vasketøjstørreområde er en god idé, som vi
skal gå videre med. Dette kan evt. være noget i stil med det, de har på
Skelagerkollegiet (der er taget billeder af dette, som vedhæftes i
mailen til Carsten).
2. Der blev yderligere foreslået plantekasser og shelters.

ii. Henvendelse til Carsten Kjær Christensen inden maj!
1. Mathias henvender sig snarest muligt til Carsten for at præsentere
vores forslag og ønsker angående benyttelsen af puljemidler til
bærerdygtighedsinitiativerne.

4. Budgetmødet d. 29-04-2021 på kollegiet
a. Udendørs?
b. Slå sammen med regnskabsmødet i efteråret?
i. Eftersom mødestart er planlagt til kl. 19, og vejret ikke er til at stole på, har
vi besluttet at slå budgetmødet sammen med regnskabsmødet i efteråret medmindre forsamlingsforbuddet ændres inden og tillader, at vi holder det
indendørs (hvilket nok ikke sker).
ii. Mathias skriver til Kollegiekontoret + på Facebookbegivenheden dagen
inden mødet (d. 28-04-2021) for at aflyse mødet.

5. Benyttelse af rådighedsbeløb
a. Forbedringer af kollegiets faciliteter à indkomne forslag à se tilsendte
e-mails fra beboerne + Facebookgruppen
i. Vi har lavet et dokument med alle forslagene, der er tilsendt fra beboerne. I
dette dokument har vi markeret de forslag, som vi vil undersøge nærmere og
finde priser på. Disse forslag er:
Forslag til fitnessrummet:
1. Én 10 kg. kettlebell.
2. To 14 kg. kettlebells.
3. Én 16 kg. kettlebell.
4. Én til 20 kg. kettlebell.
5. En ny/ekstra nakkepude til vægtstangen / nakkepude med bedre
velcro til når man laver squats eller hip thrust.
6. En bænk der kan indstilles à evt. skift den bænk ud, der ikke kan
indstilles.
7. Nyt jackstik til anlægget à evt. med Bluetooth.
8. En mere stepbænk, da de to trin man kan sætte på den nuværende, er i
stykker.
Forslag til aktiviteter/ting til fællesrummet:
1. Et eller to sæt kongespil.
2. Spike Ball.
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ii. Mathias og Mia undersøger priser mv. og kontakter Uffe for at præsentere
forslagene / aftale indkøb og placering. Når vi har besluttet, hvilke forslag til
forbedringer af kollegiets faciliteter, vi gennemfører, skriver Mathias dette ud
til beboerne på Facebookgruppen.

6. Andet
a. Henvendelse omkring vores grill
i. Vi har ikke lyst til at bytte vores grill med en af beboernes bekendte gasgrill.
Mathias meddeler beboeren om dette.

7. Evt.

Side 3 af 3

