Bestyrelsesmøde 25-11-2012
Formalia
Fremmødte er Ole Madsen, Martin Jacobsen, Rasmus Truelsen.

Skadedyr
Der er konstateret mus i køkkenet hos en andel i stueetagen. Bestyrelsens anbefaling er at fylde ud med
bioskum bag køkkenelementerne. Da musene har kunnet komme ind på grund af den måde konstruktionen
er udført (mellemrum mellem køkkenelementer og væg), har bestyrelsen tilbudt at kollegiet kan dække
udgiften til dette skum.
Der er også fundet en rotte i et depotrum på kollegiet. Kommunen er blevet advaret, men vil ikke gøre
mere, da der kun var én rotte, og denne nu er død. Hvis beboerne opdager andre rotter, bedes de kontakte
kommunen (da dette er lovpligtigt). Dette kan gøres på http://www.ltk.dk/composite-8455.htm. Derudover
vil vi I bestyrelsen også meget gerne have besked, så vi kan få et overblik over omfanget.

Varme
Det ene fyr er utæt igen; dette er opstået efter at der har været service. Vi informerer Veltec.
En beboer har stadig problemer med manglende varme i stueetagen, så Martin vil kontakte vores VVSmand.

5-årsgennemgang og økonomi
Mogens Werliin har været ude på kollegiet, og vi venter på hans rapport. Martin, Rasmus, Anette fra 4B,
samt Nina Ravn og Uffe Thomsen fra DTU Campusservice har aftalt et møde om økonomi i starten af
december.

Inventar i fælleshus
Rasmus har spurgt til status på et nyt låsesystem til kollegiet, samt procedure for indkøb, og om der er
interesse for et lydanlæg. Det låsesystem vi har haft kigget på hos Danbit, er nu udgået, og vi har ikke
fundet et alternativ til samme pris. Bestyrelsen er enig om at det ikke giver mening at investere i et lyd-/tvanlæg, hvis ikke vi har kontrol med hvem der kommer og går.
Mht. almindeligt inventar, som bestik, stole og rengøringsmidler, skal dette naturligvis være i orden.

Eventuelt
Intet at berette.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde vil være lørdag d. 15/12, klokken 10:30.

