AMK-DAGSORDEN
Dato:

20/09/2016

Lokale:

Kirsten G.

Klokken:

19:00

Mødeform:

Bestyrelsesmøde

Formand:

Dilan Aksoy

Valg af Ordstyrer:

Johan

Næstformand:

Benjamin

Valg af Referent:

Ellen

Godkend Dagsorden: Godkendt

Godkend tidl. referat: Godkendt

Mødedeltagere: Hjalte, Johan, Dilan, Arsim, Ida, Tea, Ellen, Lasse, Mette, Nikolaj, Benjamin,
Simon, Julia (+ tidligere medlem Vyutautas)

DAGSORDEN
Punkter på dagsordenen

Oplægsholder

Konklusion

Afsat tid

1. Velkommen til bestyrelsen

Dilan

Gennemført

10 min.

2. Introduktion af medlemmer

Alle

Gennemført

5 min.

3. Præsentation af nyt system til dagsorden

Dilan

Afprøves

2 min.

4. Tom plads i betyrelsen

Dilan og Johan

1 Suppleant vil
have stemmeret

2 min.

5. Valg af Næstformand

Dilan

Benjamin

5 min.

6. Valg af Kassér

Vyutautas

Johan Jakobsen
og Lasse Bigum

7. Valg af Katteregistre ansvarlig

Ellen

Tea

5 min.

8. Valg af AMK repræsentant til afdelingsbestyrelsen Johan

Johan

5 min.

9. Forslag om valg af fast ordstyrer

Dilan

Nedstemt

2 min.

10. Forslag om valg af fast referent

Dilan

Nedstemt

2 min.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

Dilan

25. Oktober kl.
19:00

2. min.

10 min.

12. Evt.
13. VI SKAL ÆDE SOM KONGER

Alle

YDERLIGERE NOTER OG INFORMATION
Se referat på side 2
1

AMK-REFERAT
Punkter på dagsordenen

Konklusion:

1. Velkommen til bestyrelsen
Noter:
- Den nye bestyrelse kan være med til at bestemme fremtiden for kollegiet og dette
kan indebære mange forskellige ting, som:
- Karantæne af beboer som overtræder reglerne?
- Vi går under DUAB, dvs. at UBS er et administrationsselvskab hyret af DUAB,
som sammen med os skal “bestemme”.
- Vi har to centerledere + to rengøringsassistenter + formand, som er ansat.
2. Introduktion af medlemmer
Noter:
- Arsim, 21 år - læser BA i HA på CBS, og holder af Netflix og lange bade.
- Ida, 31 år, 86K - læser MA i virksomhedsledelse på RUC, tidligere formand og
kan lide at ro kayak.
- Tea, 31, 36C - uddannet pharmakonom og er i praktik og er også stor fan af
Netflix.
- Ellen, 27 år, 36D - læser MA i Ægyptologi på KU og er omviser på Glyptoteket.
- Lasse Bigum, 36 år, 86K - ddannet datalog, gift med Ida.
- Mette, 25 år, 17J - læser MA i tekstildesign, allergisk for katte men kan godt lide
katte.
- Nikolaj, 25 36O - Læser MA i møbeldesign
- Benjamin 75J - læser kandidat på ITU nyder også netflix, katte og drinks i
hovedet.
- Simon, 34D - arbejder til daglig som sneker, møder kl. 05 om morgen, så er ikke
så frisk om aften. Nyder at lave 3Dtegninger samt spille computerspil.
- Julia, 23 år, 86R - læser MA i SO på CBS, har 5 MEGET forskellige jobs ved
siden af.
- Hjalte, 25 år - læser MA i datalogi, og har været en del af bestyrelsen i enten 3-4
år og er også centerleder.
- Johan Jakobsen, 29 år - læser MA i Dansk på KU, gift med Dilan og ser også
meget Netflix.
- Dilan, 24 år - læser BA i engelsk på KU, gift med Johan.
3. Præsentation af nyt system til dagsorden
Noter:
- Der skal indføres brug af en fast template til dagsordninger samt referater for at
gøre det mere overskuelige og organiseret.
- Skabelonen er tilgængelig på vores fællesdrev.

Systemet vil blive
afprøvet og
senere
optimeres.

4. Tom plads i betyrelsen
Noter:
- Ligesom sidste år mangler vi et bestyrelsesmedlem, da bestyrelsen, ved lov, skal
bestå af et ulige antal medlemmer.
- Der skal i princippet holdes et nyt beboermøde, men vi vil benytte os af de to
suppleanter i stedet for.

De to
suppleanter vil
gå ind og tage
pladsen for det
manglende
bestyrelsesmedle
m.

5. Valg af Næstformand
Noter:
- Dilan foretrækker at næstformanden vil tage del i et samarbejde med formanden
og tage del i arbejdet, men det er også okay, at være “symbolsk næstformand”.

Benjamin er
vedtaget som
den nye
næstformand i
2

-

Næstformanden skal dog træde til, hvis formanden er forhindret.
Benjamin “som har styr på sit shit” (citat Dilan, Ellen er enig), er vedtaget som
næstformand.

bestyrelsen.

6. Valg af Kassérer (to personer til denne post)
Noter:
- Vyutautas gav en mindre introduktion til, hvad kassér posten indebærer.
- Der er en app, som vil gøre registrering af indkomster og udgifter, som vil
gøre jobbet væsentligt nemmere.
- Bilag på udgifter SKAL sendes til UBS, hvert kvatal, da det er dem, som udregner
vores budget.
- Månedligt skal der laves en månedlig opgørelse på udgifter fra både bestyrelsen
samt baren.
- Lasse og Johan er vedtaget som bestyrelsens kassérer.

Lasse Bigum og
Johan Jakobsen
er vedtaget som
bestyrelsens
kassérer.

7. Valg af Katteregistre ansvarlig
Noter:
- Ellen præstenterede, hvad jobbet lige indebærer:
- Opdatering af amagerkollegiet.dk katteregister, da det er væsentlig
outdated.
- Det skal helst gøres nemmere for nye beboere selv at indtaste deres
kattes oplysninger via formular på hjemmesiden.
- Samarbejde med en kompetent computernørd, som er dygtig til
wordpress.
- Tea er vedtaget som katteregister ansvarlig.

Tea er vedtaget
som katteregister
ansvarlig.
- tages op
på næste
møde.

8. Valg af AMK repræsentant til afdelingsbestyrelsen
Noter:
- Der var lidt diskussion om Kollegiet var en selvstændig organisation. Realiteten
er, at vi er en del af DUAB.
- Vi har, som beboere, mere indflydelse end før troet omkring husregler osv. da vi i
princippet er en del af et samarbejde mellem DUAB og os.
- DUAB har ansat UBS som adminstrationelle led mellem DUAB og kollegiet.
- I de sidste mange år, har der reelt set ikke været kontakt mellem DUAB og
kollegiet, derfor skal der vælges en repræsentant, som skal møde op til diverse
møder, som som regel bliver holdt hvert kvartal.
- Repræsentanten skal have kontakt med DUAB og forhåbentligt sidde i DUAB’s
administrationsbestyrelse.
- Johan er vedtaget som repræsentant til afdelingsbestyrelsen.
- En arbejdsgruppe vil blive dannet, så der hele tiden kan blive arbejdet på det.
- Arbejdsgruppe/udvalg:
- Arsim, Lasse, Benjamin, Lasse, Ellen.

Johan er
vedtaget som
repræsentant til
afdelingsbestyrel
sen.

9. Forslag om valg af fast ordstyrer
Noter:
- Forslag afslået.

Forslag afslået.

10. Forslag om valg af fast referent
Noter:
- Forslag afslået.

Forslag afslået.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde
Noter:
- Bestyrelsesmødet kommer til at ligge den 3. tirsdag i måneden.

d. 3. tirsdag i
måneden.

12. Evt.
Noter:
- Hjemmesiden skal muligvis opdateres yderligere?
- Vedtægterne på hjemmesiden skal ligeles opdateres.
- Gårdenes fællesområder/værelser skal diskuteres.
13. VI SKAL ÆDE SOM KONGER
Noter:
- VI ÅD SOM KONGER!! :-)
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