Bestyrelsesmøde 26-10-2011
Formalia
Fremødte er Ole Madsen, Søren Hansen, Jeanet Grønbæk, Anders Bruun.

Vandregnskab
Administrator har videresendt en mail fra Brunata, med et ganske højt beløb på efterregning til vand. Søren
mener at der kan være gået kuk i regnskabet, da beløbet er meget stort (næsten 125.000 kr.); måske er vi
slået sammen med naboerne?
Ifølge mailen handler det om anlægsnummer 35324. Bestyrelsen vil prøve at skrive til Jesper for at høre
hvad det præcis går ud på. Det undrer også, at efterregningen er en del af Kollegiets regnskab – da
vandregnskabet opkræves og afmåles individuelt.
Hvis efterregningen rent faktisk er vores og skal betales, mener bestyrelsen at det skal opkræves hos de
enkelte andelshavere hurtigst muligt, i stedet for at blive fordelt ens på alle andelene, i to år – da dette vil
give problemer med folk der flytter til og fra, og så videre.

Havedage
Det er gået meget godt indtil videre. De tilmeldte har mødt op, og der er blevet foretaget en masse
arbejde. Der mangler stadig én dag. Desuden har Anders Bruun opdateret registreringssystemet så det nu
er muligt at angive med det samme, hvem der ikke er mødt frem, så opkrævningerne kan sendes ud
hurtigt. Der laves en arbejdsplan for den sidste dag til Jeanet.

Affald
Vi har stadig problemer med containere der står på klem fordi folk overfylder dem, i stedet for at bruge de
tomme. Desuden bliver der også efterladt storskrald. Bestyrelsen vil sætte laminerede billeder op,
eventuelt piktogrammer så folk kan forstå det uden at skulle tænke.

KAF
Kollegiet foreslår at uddelegere posten til Nicky, Mathias Londin, Rasmus 116, Kasper 003, Christopher de
Haas eller Sebastian Østen.

TDC
Der er meget få tilmeldte, så det bliver nok ikke en renderundtfest, men bare noget hygge i fælleshuset.

Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 8/11 kl. 19.

