090211.txt
Referat af Bestyrelsesmøde for andelskollegiet ved Akademivej, 11. febuar 2009.
Til stede:
Søren Hansen
Allan Bergenstoff
Carina Nymark Andersen
Martin Jacobsen
Peter Cordtz
Anders Bruun ( Ankommer ved punkt. 9)
Mangler:
Randi Bjørnebo
Nicklas Boss
Ana D'Auchamp
Dagsorden.
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
2) Randis aftrædelse - Hvad gør vi?
3) Låsesystem
4) Opfølgning på skraldeproblematik
5) Generalforsamling
6) Cykeloprydning
7) Biler og Peters politikontakt.
8) Rengøringsordning
9) Lundmark og regnskab
10) CampusService og græs
11) Server
12) Husnummer
13) Dato for næste møde
14) Godkendelse af dette referat.

1) Referat mangler. Kan ikke godkendes. Udskydes til næste møde.
2) Randi har dd. sagt op. Hun har ikke overskud til det grundet skolearbejde.
Hun vil dog gerne være passivt medlem af bestyrelsen. Hun er derfor i teorien
stadig fungerende formand,
men vil ikke deltage i møderne, og Martin vil derfor blive
fungerende/konstitueret formand.
3) Uforpligtende tilbud uddelt.
Der er enighed om at der skal købes den såkaldte en-dørs kontrolenhed,
men der kendes endnu ikke pris herpå, og dette vil drøftes når prisen kendes.
Ligeledes vil døren skulle skiftes, da døren er en 3-punktslås, og låsesystemet
er en en et-punktslås.
Låsesystemet der overvejes købt er en type-3 lås.
Det skal undersøges hvorvidt forsikringen vil accecptere en sådan løs.
Søren undersøger hvorvidt forsikringen vil accecptere.
4) Søren har uddelt seddel, der p.t. har medført en forbedring.
Spørgsmålet er hvorvidt det vil være en perment løsning.
Der vil komme skiltning ved postkasserne, der informerer folk om ikke at lægge
reklamer på postkasserne.
De bliver hængt op i løbet af ugen. Der vil også blive fabrikeret skilte til
skuret med skraldespande.
5) Der skal indkaldes til generalforsamling.
Forsamlingen ønskes holdt 1/4 kl 17:30.
Dato og tidspunkt diskuteres med Lundmark, som Martin vil kontakte for at aftale
nærmere.
-1) Stil foreslag om at lejen skal sættes op med 2000 kr.
Pga. rod med skrald, pga. DTU, og for at få penge i kassen.
Den aktuelle stigfning vil være den som DTU ønsker, da der jo skal betales
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grundleje.
Det skal i den forbindelse snakkes med DTU for at høre om der er mulighed for at
udskyde dette.
Peter kontakter DTU for at høre om det er muligt.
-2) Fælleskasse til (primært) fælleshuset.
25 kr om måneden. Må ikke indeholde mere end 25000,
og evt. ikke brugte penge skal bruges til at betale af på bygningens lån.
(Det bliver diskuteret om hvorvidt der blandt beboerne vil være opbakning for
foreslaget,
eftersom en stor del af beboerne ikke bruger fælleshuset. Foreslaget bliver dog
alligevel rejst.)
-3) Vedtægtsændring ang. det at bo 2 personer i hver lejlighed.
Foreslaget blev stillet ved sidste generalforsamling, men der var ikke 2/3
fremmødt.
Derfor blev vedtægten ikke ændret. Kan det tænkes, at der, fordi foreslaget er
blevet rejst igen,
ikke er behov for 2/3 fremmøde, hvilket vil lette ædnringen?
-4) Stigning af andelskronen. Det kan ikke afgøres før regnskabet findes, men
ønskes alligevel på dagsordenen.
-5) Generelle husregler. Rengøring og døre.
-6) Navneændring. Der er ingen seriøse foreslag,
men problematikken med ens navne på flere kollegier præsenteres og diskuteres.
-Flere punkter ventes at komme ved næste bestyrelsesmøde.
6) Cykeloprydning sker søndag d. 15/2.
Søren, Peter og andre hjælper. Cyklerne flyttes over til skraldeskuret, overfor
containerne.
Søren forhører sig omkring politiets rolle.
7) Peter har endnu ikke modtaget svar fra politiet omkring mulighederne for
sanktioner
overfor ulovligt parkerede biler. Maling af arealerne (MC og evt. gul stribe for
parkeringforbudt-arealet)
er stadig uklart. Genoptages ved næste møde.
8) Rengøringsordningen virker bedre end sidst, men stadig ikke optimalt.
Ordningen fortsættes, og medlemmerne af bestyrelsen opfordres til at gøre folk
opmærksomme herom,
hvis de mangler at gøre rent.
9) Lundmark skulle gerne være kontaktet, og være til stede ved dette møde, men
pga.
Randis fratrædelse, er det ikke sket.
Han mangler desuden stadig at redegøre for Peters mangelliste og hvorfor der
mangler 1 mio i kassen.
Martin kontakter Lundmark med henblik på at få ham til at være til stede ved
næste møde.
10) Tilbud fra PKS' viceværer sendes rundt efter mødet.
Det er muligvis attraktivt at skifte til PKS da CampusService ikke gør et
ordenligt arbejde.
11) Silas og Hjalte (fra netgruppen) har stadig ikke lavet det aftalte
arbejde(Ny serverinstallation og hjemmeside).
Da hjalte har sagt at han vil lave en hjemmeside, bedes han om at tage stilling
til sit arrengement.
Silas skal nok fikse server når hjemmeside og låsesystem er klart.
Da det kommende låsesystem ikke kan køre på andet end windows, skal en af
serverne dedikeres til låsesystemet.
(Sandsynligvis, dette er ikke sikkert)
12) Martin vil kontakte Lundmark ang. skiltet.
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Det er vigtigt at få et klart navn, da der fx med politiet har været problemer
med at finde vej.
13) Dato for næste møde 11/3 09. kl 1930.
14) Godkendelse af dette referat. Referatet er hermed godkendt.
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