21/2/2017

BM Februar - Google Docs

AMKDAGSORDEN
Dato:

20/02/2017

Lokale:

Kirsten G.

Klokken:

19:00

Mødeform:

Bestyrelsesmøde

Formand:

Dilan Aksoy

Valg af Ordstyrer:

Benjamin

Næstformand:

Benjamin Olsen

Valg af Referent:

Ellen

Godkend Dagsorden: Godkendt

Godkend tidl. referat: Godkendt

Mødedeltagere: Dilan, Johan, Nikolaj, Hjalte, Mette, Benjamin, Ellen.

DAGSORDEN OG TILTAG
Opfølgning på tidligere tiltag

Ansvarlig

1. Update: Hjemmeside udvalg

Hjalte, Julia, Tea & Dilan

2. Update: Fællesrum udvalg

Simon & Tea

3.
4.
Punkter på dagsordenen

Oplægsholder

1. Update fra Kasserne

Lasse & Johan

2. Fornyelse af Kirsten G.

Mette, Garder, Benjamin, Hjalte, Ellen & Nikolaj

3. Magneter med Info

Tea

4. Efter markvandringen (Vejog fortorv) og udvalg

Dilan

5. Kollegieforum udvalg

Dilan

6. Forlængelse af fremleje kontrakt

Dilan

7. Internet?
8. Evt.
9. Meddelelser
 Stalker på kollegiet (bemærk IKKE lure)
Nye tiltagspunkter

Ansvarlig

1.
2.
3.

YDERLIGERE NOTER OG INFORMATION
Se referat på side 2
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AMKREFERAT
Opfølgning på tidligere tiltag

Konklusion:

Deadline:

Punkter på dagsordenen

Konklusion:

Deadline:

1. Update fra Kasserne
Noter:
● Forsøgt at få Jan ud til møde, dette er ikke lykkes.
● Vores budget burde være i overskud, men Jan mener det
modsatte.
● Lasse har haft travlt med flytning, så Johan og Benjamin vil kigge
på budgettet.
● Johan vil snart også have adgang til kontoen.
● Ifølge Jan, mangler vi et par bilag, på trods af, at det skulle der
være styr på.
● Budget 2017:
○ Skal godkendes, men følgende forslag er blevet fremlagt:
■ Konto 119: Vi har ca. 15.000kr mindre end sidste
år, hvilket vi vil indhente fra andre kontoer, hvor
der i forvejen er et overlap. (Nyanskaffelse
(30.000kr) eller forskønnelses (8000kr)
kontoerne.)
● Gave kontoen skal sættes ned til 1000kr.
● Bestyrelsens konto skal sættes ned til
5000kr.
● Omdøbe kontoerne “Kontorartikler” og
“Porto” til “Diverse”, som evt. kan gå til
nye renter til banken, som nu tager 12kr
pr. overførelser.
■ Forslagene er lagt op på drevet af Benjamin.
● Der eftersøges nogle retningslinjer omhandlende udgifter (fra
de to centerkontoer):
○ Alt under 1000kr kan godkendes af formand eller
næstformanden, og skal ikke taget op til
bestyrelsesmødet.
○ Dette skal ligeledes skrives ind i vedtægterne.

Vi konkluderer at
de fremlagte
budget forslag er
godkendte.

2. Fornyelse af Kirsten G.
Noter:
● Vi mangler penge, og har derfor problemer med at udleve vores
planer mht. fornyelse af baren.
● Bestyrelsen afsætter 7000kr til fornyelses af Kirsten G.

Fornyelsesudval Marts.
get kommer med
ny update med
hensyn til update
til næste møde.

1. Hjemmeside udvalg
Noter:
● Katteregisteret bliver snart opdateret.
2. Update: Fællesrum udvalg
Noter: De ansvarlige er ikke til stede.
3.
4.

Det er blevet
godkendt, at
udgifter under
1000kr ikke
kræver
godkendelse af
bestyrelsen, men
kan nøjes med
godkendelse fra
formanden eller
næstformanden.

3. Magneter med Info
Noter:
● Den ansvarlige var ikke tilstede.
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4. Efter markvandringen (Vejog fortorv)
Noter:
● Hjalte, Dilan, Johan, Nikolaj og Claus, Pia og Amin + praktikant
var tilstede.
● Der blev talt om taget og gavlene, omhandlende, hvordan algerne
mest effektivt bliver fjernet.
● På Hovmålvej skal alle fortorve fixes og alle træerne fjernes, samt
ny asfalt og nye vejbomb.
○ Kontrakten:
■ Er ikke underskrevet, da vi ikke finder UBS 10%
udgift fair.
■ Dilan har undersøgt sagen, og det er tilladt at
tage mellem 2,58% og ikke de 10%.
■ Dette vil vej og fortorvsudvalget af.
○ Der skal stiftes et vej og fortorvsudvalg:
■ Dilan, Johan, Arsim, Julia, Ellen, Hjalte og Nikolaj.
■ Disse personer tager beslutningerne og har
korrespondance med Pia og Amin.
● Der blev også snakket omkring fælleskøkkener, mht. til at rive
vægge ned og lave dem om til lejligheder.
○ Dette er dog ikke realistisk.
○ De er derfor åbne for at lave nogle af køkkenerne om til
evt. fitnessrum, læse/printe rum.
● Efter nye regler fra Københavns Kommune, skal
skraldeområderne udvides til yderligere affaldssortering.
(Huslejestigning 2018).

Fællesrum
udvalget skal
udvides, da det
på nuværende
tidspunkt kun
består af Tea og
Simon.

5. Kollegieforum udvalg
Noter:
● Der skal vælges et udvalg til opstart af kollegieforum.

Dette bliver flyttet Marts.
til næste
bestyrelsesmøde
, så punkterne
kan blive
fremlagt, og vi er
flere tilstede til
bestyelsesmødet
.

6. Forlængelse af fremeleje kontrakt
Noter:
● Anders har søgt om at få fremlagt sit praktikophold. Han har
været afsted i et halvt år, og ønsker endnu et halvt år.

Dette er
godkendt af
bestyrelsen.

7. Internet?
Noter:
● Under markvandringen snakkede Amin, som er blevet kimet ned,
at vi kan få dansk kabelTV herud, hvor de kan tilbyde 50GB
upload forbindelse for 95kr pr. beboer.
● Vi vil foreslå, at de kan komme ud og sælge deres forslag til et
bestyrelsesmøde fremfor et beboermøde.
8. Evt.
Noter:
● Måske skal der købes flere bænke til de fælles udendørsområder,
da de gamle bænke er blevet smidt ud.
○ Vedligholdelse af bænkene.

9. Meddelelser
 Stalker på kollegiet (bemærk IKKE lure)
Noter:
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●

En beboer på kollegiet har en stalker, med en beskrivelse af ham
og phantomtegning, men vi har ikke kunne identifikere ham.

Nye tiltagspunkter

Konklusion:

Deadline:

1.
2.
3.

4

https://docs.google.com/document/d/1gcLpuFvhOq0f9IM5DXSZ_sqciuvZmlWPgedZsSBk_6A/edit#

4/4

