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Fremmødte
Lene, 202
Ole, 114
Søren, 111
Anders, 119
Næste møde: Tirsdag d. 02-11-2010
2.
Formanden er fraværende
3.
-- Klage til bestyrelsen af andelskollegiet ved akademivej
Klagen omfatter forskelsbehandling af beboere mht. tilmelding til havedagene
hvor en beboer har fået at vide at sedlerne SKULLE afleveres i hånde, midt
i en flytning fra kollegiet, hvor en anden beboer har fået tilladelse til at
sende en mail med svar af samme grund.
Fremmødte mener at der skal gives en undskyldning for den pågældende sag
da der er sket en forskelsbehandling der ikke burde have fundet sted.
Punktet tages lige senere når bestyrelsen er samlet.
-- Studiekrav for beboere på andelskollegiet
"Hvad er kravene for at kunne købe en andelslejlighed på kollegiet?"
Der er kommet en forespørgsel fra en kommende Datateknikker studerende.
Iflg. vedtægterne er det på nuværende tidspunkt kun muligt for studerende
på længere videregående uddannelser.
Og elev-uddannelse/ph.d studerende ligger desværre ikke herunder, da de
er ansættelses forhold/elev(lærer plads).
-Alle punkter er blevet diskuteret og der udarbejdes svar hertil som sendes
videre til 4B samt til godkendelse i bestyrelsen (eksternt referat).
4.
Lister er blevet lavet, indkøb for 3500 kr. i diverse udstyr til havdagen.
Første havedag forløb godt og de fremmødte deltog med god stemning og
en fantastisk indsats. Fremmødte blev faktisk lidt længere end forventet
hvilket var godt at se.
Lister skal bringes til de bestyrelsesmedlemmer der kommer til de næste
havedage så der er nogen der har styr på hvad der skal ske.
5.
Det er blevet undersøgt hvad nogle forskellige stole koster, med henblik på
stole til fælleshuset. hvilket er omkring 150 kr. pr. stol, (konference
stole med betræk) vi ønsker dog ikke denne type, da stole med betræk ikke
ville stå godt med den typiske anvendelse af huset.
Slidstærkt og let rengøre.
Legater undersøges, og det besluttes at blive ved med at kigge efter "månedens
stol" for at få nogle gode stole på tilbud.
6.
Martin har tilbud, så det diskuteres på næste møde.
7.
Udsættes til næste møde, af logistiske årsager.
8.
Martin skal ringe og sætte igang.
9.
Punkt udgået. Allerede behandlet.
10.
Cykelrazzia holdes kun i forårssemestret, altså til februar.
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11.
Ole overtager netværksansvaret fra silas.
12.
-Termostater i opgange skal skiftes til børnehave "type"
-Alle sedler der bliver omdelt på kollegiet skal være tilgængelige
på hjemmesiden så der er mulighed for at hente dem online.
-Velkomstbrev
Ole skal på som net-ansvarlig.
Hjemmesiden skal fremhæves.
Facebook-gruppen skal på.
Varme slukning/tænding Vicevært: kontakt søren.
Bestyrelses kontakt info
-Mappe til fælleshus
Kontrol inden udlejning vs. efter.
Regler for leje af fælleshuset, mangler/inventar/relement.
Ny seddel til køleskab
-Hjemmeside
Alle sedler afdeling
Netværksansvarlig afdeling
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