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Bestyrelsesmøde d. 23022011 på Andelskollegiet ved DTU - Akademivej
Fremmødte:
Martin, 104
Lene, 202
Anders, 119
Søren, 111
Ole, 114
Næste møde
Generalforsamling
Personsag
Studieaktivitetskontrol
Ny Havedag
Fælleshus
Parkering
Skilte
Rygning i opgangene
K-Net
Varme i opgangene
UPS'en
TDC
Cykelrazzia
Evt.

Næstemøde: d. 9/3-2011 kl. 18.30
Generalforsamling:
Hvad er status?
Regnskab mangler, men dato er fastsat (pga. forhåbentligt færdigt regnskab)
14/4-2011 kl. 17.30
Regnskabet skulle være undervejs.
Personsag
Diskussion for lukkede døre.
Studieaktivitetskontrol/ph.d. på kollegiet.
Bliver det til noget?
4B er ikke blevet kontaktet ang. studieaktivitetskontrol. Det aftales at 4B
kontaktes for at lave en studieaktivitetskontrol for at finde ud af hvor store
problemer der er med at folk bliver boende efter endt studie. Med henblik på at
ændre vedtægterne på den kommende generalforsamling ønskes dette undersøgt.
Ny Havedag
Nye datoer diskuteres, og der diskuteres om formatet for havedagene skal
bibeholdes.
d. 10, d. 17 og den 30. April er på bordet.
Der udfærdiges en ny seddel. Deadline for tilbagemeldinger skal være d.
20/3-2011
Anders står for tilbagemeldinger.
Fælleshus
-Låsesystem undersøges af søren, inden næste møde. Nyt tilbud!!
-Rengøring
Husorden skal oversættes til engelsk.
Der skal laves en "før-udlejning" seddel.
Madklubben skal stå for noget af rengøringen i "det daglige".
Der aftales rengøring på onsdag så fælleshuset er klar til udlejning.
-Inventar
Der skal laves sedler til omdeling, mht. "lånt" udstyr fra fælleshuset.
og ellers skal der indkøbes nyt.
Parkering
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Det er muligt at komme med i Lyngby-Tårbæk kommunes parkerings
DTU/Campus-Parkeringskontrol, hvilket vi siger ja til.
Skilte
Der bestilles skilte efter fremsendte tilbud + 1 stk. Motorcykelparkeringsskilt.
Søren kontakter kommunen ang. en ny pæl.
Rygning i opgangene.
Lene skaffer rygning forbudt klistermærker til dørene i opgangene.
K-Net
K-Net Klienten virker ikke med IE9, så der skal omdeles sedler med informationer
til folk.
Netgruppen vil gerne have opdateret/færdiggjort en mailing-liste, tilføjes samme
seddel.
Varme i opgangen
Termostaterne i opgangene er OFF LIMITS!! der skal ikke røres ved termostaterne,
da det trækker for meget på systemet så der ikke er varme nok til
de yderste lejligheder når man skruer for meget op i opgangen.
UPS'en
I kælderen er UPS'en gået, Ole køber en ny, for at hele systemet ikke går hvis
uheldet er ude.
Tilbudet lyder på 4600 kr.
TDC
Søren vil gerne stå for at arrangere TDC, sammen med Lene og Carina.
Dato kommer snart.
Cykelrazzia
Søren ændrer sedlen, og printer inden næste møde. Cykelrazzia bliver lavet i
forbindelse med havedagene.

Evt.
Søren køber nye dørhåndtag til opgangene.
Velkomstbrev færdiggøres og oversættes til næste møde.
Hjemmesiden kommer snart på Dansk OG Engelsk :)
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