AMK-DAGSORDEN
Dato:

03/08/2017

Lokale:

Kirsten G.

Klokken:

19:00

Mødeform:

Bestyrelsesmøde

Formand:

Dilan Aksoy

Valg af Ordstyrer:

Dilan

Næstformand:

Benjamin Olsen

Valg af Referent:

Simon

Godkend Dagsorden: Ja

Godkend tidl. referat: Ja

Mødedeltagere: Dilan, Julia, Benjamin, Johan, Mette, Simon, Ellen & Tea

DAGSORDEN OG TILTAG
Opfølgning på tidligere tiltag

Ansvarlig

1. Fællesrum

Simon & Tea

2. Hjemmeside/katte register

Hjalte, Julia, Tea & Dilan

3. Vej- og fortov

Dilan, Johan, Arsim, Ellen, Hjalte, Nikolaj

4. Fornyelse af Kirsten G.

Mette, Benjamin, Hjalte, Ellen & Nikolaj

Punkter på dagsordenen

Oplægsholder

1. Netværk(Forskernet)

Hjalte

2. Husorden samt vedtægter

Julia, Arsim, Mette, Dilan (Benjamin, Simon, Ellen)

3. Bananfluer i kirsten G.

Julia & Dilan

4. Overvågning i Vaskeriet

Hjalte & Dilan

5. Magneter med Info

Tea

6. Datoer for beboermøde

Dilan

7. Karantæne

Hjalte & Dilan

8. Jubilæum / Sommerfest

Hjalte

9. Affaldssortering

Dilan

10. Evt.
- Halvårligt nyhedsbrev
- Beboermøde 2 gange om året
- Fremleje
- Hvem fortsætter i bestyrelsen?

Dilan

11. Meddelelser
- Klager

Dilan

Nye tiltagspunkter

Ansvarlig

1. Nye regler/udspecifering af karantæne og leje af
bar.
2. Forslag om Social Vicevært?
3.

YDERLIGERE NOTER OG INFORMATION
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Se referat på side 2

AMK-REFERAT
Opfølgning på tidligere tiltag

Konklusion

1. Fællesrum

Tea har været syg.

2. Hjemmeside/katte register

Hjalte er i gang, men han haft travlt i det meste af
juli

3. Vej- og fortov

Pia har taget over på projektet, og det går lige om
lidt i gang. Udbuddene har været fyldt med fejl, og
derfor skulle der laves nye.
Der vil blive plantet træer igen, men de kommer
først tættere på vinteren.

4. Fornyelse af Kirsten G.

Målet for i år er at projektoren kommer op og
hænge, og at der kommer et skab til brætspil.
Hjalte køber skab til brætspil.

Punkter på dagsordenen

Konklusion:

1. Netværk(Forskernet)
Noter:

Vi har ikke modtaget noget endeligt tilbud endnu.
Hvor hurtigt vi kan skifte til forskernettet afhænger af
vores bindingsperiode.

2. Husorden samt vedtægter
Noter:

Den nuværende version skal opdateres inden
beboermødet. Vi går efter at det skal ligge midt i
september.
Invitationer skal ud 3 uger før.
Forslag til husorden:
- Rammerne for brugen af Kristen G skal
præciceres.

3. Bananfluer i kirsten G.
Noter:

Dilan har været afløser for rengøringen. Hun har
ændret på nogle procedurer, og miljøet er blevet
meget bedre.
Problemet er at pant og glasflasker står i indgangen
til baren og de tiltrækker fluer.
Der skal specificeres af centerlederne hvem der
flytter panten og sprutflaskerne ud.
Der skal findes et nyt lokale til fremtidig opbevaring
af pant og flasker.

4. Overvågning i Vaskeriet
Noter:

Der bliver begået en del hærværk på vores vaskeri
Det foreslås at vi sætter kameraer op. Hjalte har en
løsning der koster max 1000 kr pr kamera.
Dilemma: Man kan stadig låse sig ind med nøgle, så
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vi har ikke en garanteret logning på hvem der bruger
det. Derudover kan der gå tid før hærværket
registreres.
Hjalte har en preventin løsning. Den afprøver vi.
5. Magneter med Info
Noter:

Magneterne bliver en karakatur tegning af vores
inspektør.
Tea har fundet en tegner og han er i gang.

6. Datoer Beboermøde
Noter:

Johan har prøvet at kontakte Jan. Vi arbejder på at
få det til at ligge midt september.
Johan arbejder på kontakt

7. Karantæne
Noter:

Kirsten G har haft en episode med en uanmeldt fest.
Det er sket gentagne gange. Uanmeldt, og alle i
hverdagene.
Dilan har modtaget tre klager, og der skal derfor
udstedes en karantæne. En karantæne varer 6
måneder.
Det er pointeret, at der er huller i vores husorden
omkring rammerne for hvad man må udenfor
åbningstider af Kirsten G. Disse rammer skal
specificeres.

8. Jubilæum / Sommerfest
Noter:

Kirsten G vil gerne have at bestyrelsen betaler mere
af festen. Vi trækker penge fra vedligeholdelse,
forskønnelse og nyanskaffelser.
Bestyrelsen sender derfor 10000kr til Kirsten G til
brug til 50 års jubilæet.

9. Affaldssortering
Noter:

Vi har en prøveperiode til affaldssorteringen.
Systemet skal afprøves.
1 værelse - Simon og Arsim.
1,5 værelse - Ellen
2 værelse - Johan, Lulu (Simon spørg)
Tea: Tjekker op på mulige skraldespande.

10. Evt.
- Halvårligt nyhedsbrev:
- Beboermøde 2 gange om året
- Fremleje
- Hvem fortsætter i bestyrelsen?
Noter:

Halvårligt nyhedsbrev:
Tea vil gerne arbejde på et halvårligt nyhedsbrev
Beboermøde 2 gange om året:
Der har før været beboermøde 2 gange om året.
Dilan foreslår at vi gør det igen, fordi så lidt kan
komme om sommeren da det ligger tidligt.
Derudover kunne det være smart hvis bestyrelsen
blev sat om vinteren, da der er flere der kan komme
og DUAB bestyrelsen sættes kort efter.
Det besluttes at det andet beboermøde skal ligge i
marts.
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Fremleje:
Ellen har bemærket at der er nogle problemer ved
fremleje. Fx har ejeren ikke nogen beskyttelse i
forhold til betaling af husleje.
Ellen tog derudover et depositum for sin fremleje, og
hun foreslår at vi laver en guide til hvordan man
fremlejer, råd om depositum, etc.
Nu må man fremleje for 6 måneder.Retninglinjer.
Ellen ringer til Anni og spørger i fht. love og regler
om fremleje. Og om UBS vil varetage det, men på
vores præmisser.
Hvem fortsætter i bestyrelsen:
Julia fortsætter ikke.
Ellen: Genvalg og stiller op.
Tea: Genvalg og stiller op.
Simon: forsætter som alm. bsm
Mette: Genvalg og stiller op som suppelant
Dilan: Genvalg og stiller op som alm
bestyrelsemedlem eller formand
Johan: Fortsætter/ trækker sig som kasser
Benjamin: Trækker sig
Hjalte: Fortsætter på genvalg
Arsim: ?
Nikolaj: ?
Sidste bestyrelsesmøde: Start september, Dilan
smider nogle datoer.
TV: Der kommer snart en lov om at folk skal kunne
vælge tv fra. Dette skal vi være obs. på.
Internet adgang:  Skal der laves guide til kollegiets
internet. Konklusion: Det er for let at connecte til
nettet. Men vi kan ikke lave guides til routere, der er
simpelthen for mange.
Benjamin laver en guide til at connecte internettet.
11. Meddelelser.
Noter:

Vaskemaskiner: Skulle ankomme i slutningen af
den her måned.

Nye tiltagspunkter

Ansvarlige:

1. Forslag om Social Vicevært?
2. Nye regler/udspecifering af karantæne og leje af
bar.
3.
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