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---Dagsorden
-Næste møde
-Fælleshuset
-Skilte
-Oprydningsdag
-Konstitution
-Studieaktivitetskontrol
-Nyt fra Martin
-Nyt fra Anders
-Evt.
---Fremmødte:
Martin, 104
Søren, 111
Carina, 108
Lene, 202
Anders, 119
Ole, 114
Allan, 5
---Næste møde
- Torsdag d. 30/09-2010 kl. 19.00
---Konstitution
Anders og Carina står for fælleshuset.
Søren fortsætter som næstformand.
---Oprydningsdag
-Der er snak om den 25 sept. men det er kort frist hvis det skal sendes ud til
folk.
Det diskuteres om der skal opkræves depositum inden oprydningsdagen, eller om
folk skal betale for evt. forplejning.
Det er på tale at lave 3 dage med rengøring hvor det kræves at beboerne skal
møde op en af dagene.
Hvis man ikke er noteret fremmødt en af dagene koster det 750 kr. over huslejen.
Forslaget bliver vedtaget, der diskuteres datoer. Datoerne bliver: 25. sept, 3.
okt og 10 okt.
Der omdeles tilmeldings-sedler på kollegiet og der udsendes information til
andelshavere via Administrator.
der diskuteres om der skal holdes fest på 30/10, eller 6/11 for de fremmødte for
et evt. overskud.
Sedler omdeles mandag, og sendes til administrator samtidig så de kan sendes
derfra mandag. Der aftales ekstraordinært
"oprydningsmøde" den 21. sept.; frist for tilbagemelding den 18. sept. Martin
laver sedler i morgen.
---Skilte/Parkering
Forskellige tekster til parkerings skilte diskuteres.
"PRIVAT PARKERING"
"Parkering kun med gyldigt P-Bevis"
"Parkering kun i afmærkede båse",
"Mvh Kollegiebakken 19"
3 skilte, gule med sort skrift.
det undersøges hvad et skilt med "Brandvej" koster, rødt med hvid skrift.
Anders fremskaffer priser på ovenstående.
---Studieaktivitetskontrol
Kontrollen skal afholdes, og det aftales at afholde denne inden eksamensperioden
E10.
Der er mange der lige pt. gerne vil sælge til Ph.D. studerende, men dette kan
stadig ikke tillades jvf. vedtægterne.
---Fælleshuset
Opdatering af regler for brug af fælleshuset, reglerne er vedtaget. Det
diskuteres hvorvidt der skal kontrolleres inventar i fælleshuset.
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Der skal være nogen kontrol med inventar, det aftales på et senere tidspunkt
hvordan kontrol af inventar skal varetages.
De nye regler lamineres og ophænges.
---Hjemmeside/Nyt fra Anders
Der tilføjes på sedlen at vi har en facebook-gruppe. Sedlen laves om så det står
på den at hjemmesiden findes.
Velkomst-sedler skal redigeres og sammensluttes med hjemmeside-sedlen. Anders
koordinerer med Peter, 113
---Nyt fra Martin
Fyret er repareret.
Jesper (4B) har kontaktet martin ang. oprettelse af k-net brugere, da der stadig
står PKS på vores oprettelses/bruger erklærings brev.
Der har været en del salg.
Punkter til næste gang!!!!
-- Inventar fælleshus
-- Dør fælleshus
-- Legater til nyt inventar!!
-- Cykelrazzia
-- Studieaktivitet
-- Elevator
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