AMK-DAGSORDEN
Dato:

25/10/2017

Lokale:

Kirsten G.

Klokken:

19:00

Mødeform:

Bestyrelsesmøde

Formand:

Dilan Aksoy

Valg af Ordstyrer:

Johan

Næstformand:
Godkend Dagsorden: Ja

Valg af Referent:

Simon

Godkend tidl. referat: Ja

Mødedeltagere: Johan, Jimmi, Bella, Ellen, Hjalte, Arsim, Thea, Dilan, Nicolai, Daniel, Mette,
Helene, Simon
Opfølgning på tidligere tiltag

Ansvarlig

2. Hjemmeside/katte register

Hjalte, Tea & Dilan

1. Fællesrum

Simon & Tea

3. Vej- og fortov

Dilan, Johan, Arsim, Ellen, Hjalte, Nikolaj

4. Fornyelse af Kirsten G.

Mette, Benjamin, Hjalte, Ellen & Nikolaj

 DAGSORDEN
 Punkter på dagsordenen

Oplægsholder

2. Introduktion af medlemmer

Alle

1. Velkommen til bestyrelsen

Dilan

3. Valg af Næstformand

Dilan

5. Beboermøde 2017

Dilan

4. Valg af Kassér

Johan & Benjamin

6. Dato for næste bestyrelsesmøde

Dilan

8. Meddelelser

Alle

7. Evt.

YDERLIGERE NOTER OG INFORMATION
Se referat på side 2
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AMK-REFERAT
 Punkter på dagsordenen

Konklusion:

1. Velkommen til bestyrelsen
Noter: Kollegiet er en almen boligforening. Vi har DUAB til at tage sig
af alt papirarbejdet. UBS er hyret af DUAB og er også et
administartionsselskab.
2. Introduktion af medlemmer
Noter:
Tea: bor i 36c, uddannet farmakonom. Er sygemeldt lige nu da hun
havde et uheld med knæet, også har hun 3 katte. Elsker at se serier
og slappe på sofaen. Hun begynder sit tredje år i bestyrelsen nu.
Helene: Har boet her i 5 år, og vil gerne engagere sig lidt mere. Hun
studerer på CBS, arbejder i Mærsk, skal til at aflevere sin bachelor.
Bor i 17L, Maler ofte disney ting.
Arsim: Har læst på CBS, lige blevet færdig. Studerer revision på
syddansk universitet i Odense. Arbejder i Frederiksberg kommune og
holder opsyn med børnehjem osv. Den økonomiske side. Derudover
arbejder han også lidt i et byggemarked. I fritiden træner han og ser
Netflix.
Hjalte. Bor i 78H, har boet ehr i 5 år og været i ebstyrelsen i 4 år.
Bella: Har snart boet her i et år. læser HF enkeltfag og har fire
deltidsjobs. Stiller op til borgerrepræsentation.
Jimmi: Er stenfatter (guldsmed viderebygning + noget mere). Træner
rigtig meget, kickboxing/styrketræning.
Johan: Arbejder på en handelsskole som lærerassistent. Arbejder
primært med elever med særlige behov. Næstformand i DUAB. Er
med i gymnasie lærernes fagforening. Gift med Dylan og hænger ud i
82K. I sin fritid elsker han at spille brætspil og se rigtig mange serier
og film.
Simon: Er ved at uddanne sig til bygningssnedker. Bor i 34D. Har
åbnet sit eget firma som han arbejder på i sin fritid. Er meget aktiv
spejder. Laver blandt andet folkemøde og DUF delegeretmøde.
Mette: Textildesigner. har boet her i 4 år. Ingen katte, men elsker at
rejse i sin fritid. Skuespiller.
Daniel: Bor i 78N. Har boet her i 2 år og med i F & K. Skal snart
aflevere bachelor i film og meidevidenskab. Arbejder meget med
uniradioen, han rapper.
Nicolai: 82Q: Om 2 uger bliver han færdig som arkitekt. Har været i
bestyrelsen i 4 år.
Dylan: Formand for Amagerkollegiet og før det næstformand. Har
boet her i 3 år. Har en bachelor i tyrkisk, læser en kandidat i film og
medievidenskab, og sidefag med fokus på film og medievidenskab.
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Elsker at se film og serier, og er færdig om halvandet år. Går efter en
PHD plads.
Ellen: Læser ægyptologi på KU. Er færdig til januar. arbejder på
Glyptoteket. Hun har tre katte

3. Valg af Næstformand
Noter: Næstformanden kan afløse formanden når den ikke er her.
Tager sig af klager
Får adgang til formandsmailen
Har adgang til redigering af hjememside
Er med til møder med Claus
Fremleje

Tea er valgt som næstformanden.

Næstformanden supplerer formanden.
Formanden har hoveddelen af opgaven og supplerer den med
næstformanden.
4. Valg af Kassérer (to personer til denne post)
Noter: Johan genopstiller ikke som Kasser. Derfor skal der findes to
nye kasserer. Benjamin vil heller ikke være Kasser mere.

Hjalte er hovedkasserer
Helene er anden kasser.

Kassererne tager sig af bestyrelsens udlæg. Skriver det i regnskabet,
og betaler pengene. Den store konto styrer UBS, og man arbejder
derfor med UBS kasser for tid til anden.
Vi har internt i bestyrelsen aftalt at vi forhåbentligt har to kasserer.
Dette skyldes at vi før har prøvet at en ikke har levet op til ansvaret.
Hjalte vil gerne stille op. Og Helene vil gerne supplere.
5. Beboermøde 2017
Noter:

Udendørs overvågning: Daniel,
Simon, Bella, Mette

Udvalg:

Må man passe hunde: Dylan

Udendørs overvågning: Der var et flertal blandt beboerne som
Fællesrum: Ellen, Bella, Arsim & Tea
gerne vil have at vi tog emnet op. Der var et generelt udtryk for
usikkerhed, løsninger som bedre belysning, overvågning, overvågning Vej og fortovsudvalg: Kenneth,
af privat ejendom.
Johan, Dylan, Hjalte & Nikolai, Arsim
Der kan inddrages beboere til udvalget.
Stierne er ikke privat ejet. Det er en privat fællesvej.

Fornyelse af Kirsten G. Mette, Ellen,
Hjalte, Nicolai, Daniel, Jimmi, Bella,

Der skal være to fra bestyrelsen i et udvalg.
Dispensation, må man passe hund: Dilan arbejder videre med den.
Fællesrum: Simon og Tea har arbejdet med det. Folk vil have ovne.
Vi har indhentet tilbud. Men vi skal have fundet ud af hvordan folk
administrerer de her fællesrum.
Hjemmeside og katetregister:  Næsten færdigt, mangler kun selve
katte registret. Er næsten færdigt, så mangler ikke nye medlemmer.
Vej og fortovsrenovation: Projektet er snart færdigt så heller intet
behov for nye medlemmer.
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Vores konsulent Gert hjælper med kontakten til entreprenørerne.
 UBS har hyret et firma som kollegiet ikke har godkendt. Derer derfor
begået kontraktbrud. Derfor vil Dylan tage det op med UBS at de skal
gå end i fortjenestes procent. Lige nu får de 10% af prisen.
Fornyelse af Kirsten G: Nuværende projekter er fliser langs væggen
i baren. Måske skal der købes lamper og sættes projekter op. Der
skal generelt ses på små tiltag og hvad der kan laves i baren.
Oase projektet: Nogle skal holde den vedlige.
Velkommen til kollegiet: Der mangler ngoet til beboerne.
6. Dato for næste bestyrelsesmøde
Noter:

Hjalte laver doodle. Der skal være et
møde i november og december.

7. Evt.
Noter:
Fællesverden: En ny tv operatør til kollegiet. De tager 21 kr pr bolig.
Vi betaler til den gamle operatør indtil marts. Beboere skal selv
afmelde sig inden 1 janaur. der kommer et infobrev ud.
8. Meddelelser
Noter:
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