AMK-DAGSORDEN
Dato:

15/11/2016

Lokale:

Kirsten G.

Klokken:

19:00

Mødeform:

Bestyrelsesmøde

Formand:

Dilan Aksoy

Valg af Ordstyrer:

Lasse Bigum

Næstformand:

Benjamin Olsen

Valg af Referent:

Simon

Godkend Dagsorden: Ja

Godkend tidl. referat: Ja

Mødedeltagere: Dilan, Simon, Thea, Benjamin, Johan, Hjalte, Mette & Lasse

DAGSORDEN OG TILTAG
Opfølging på tidligere tiltag

Ansvarlige:

1. Fællesrum udvalg

Simon & Tea.

2. Ny Hjemmeside udvalg

Lasse, Hjalte, Julia & Dilan (Tea)

3. Indflytningsmappe udvalg

Hjalte, Benjamin, Simon, Arsim & Nikolaj

4. Forretning- og husorden udvalg

Benjamin, Dilan, Simon & Ellen.

5. Fornyelse af Kirsten G. udvalg

Mette, Garder, Benjamin, Hjalte, Ellen & Nikolaj

Punkter på dagsordenen

Oplægsholdere:

1. UBS & DUAB samt møde m. Pia

Johan, Benjamin & Dilan

2. UBS & DUAB: Vej- og fortorvsrenovering

Dilan, Johan, Arsim, Lasse & Julia. (Benjamin)

3. Update fra kasserene

Lasse & Johan

4. Nyhedsbrev

Lasse

5. Cykelskur

Arsim

6. Vaskeri

Benjamin

7. Venskabsmøde m. Tårnby kollegiet d. 7/12-2016
(og Hørhuset)

Johan & Dilan

8. Evt.
9. Meddelelser:
Lydniveau
Fødevarekontrol
Dato for næste bestyrelsesmøde

Hjalte

YDERLIGERE NOTER OG INFORMATION
Se referat på side 2
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AMK-REFERAT
Opfølgning på tidligere tiltag

Konklusion:

Deadline:

1. Fællesrum
Simon og Thea
Kort resume:
følger op på
90% bruger ikke rummene
kommentarerne
25% oplever det som rent og pænt.
Johan pointere at man kan forsøge sig med ovne.
Dilan: Der skal flere beboere til at bestemme at man ville vælge dette.
Benjamin: Tænk voer konsekvenserne
Mette: Tjek op på al baggrunndsviden. Må man låse køkken af, kan
sikekrheden garanteres?
Thea: I går 36 er de ved at smide de hjemløse ud. Hun opfordrer alle til at
tjekke deres rum, og at Claus skal tjekke op på det.
Dilan: Foreslår at køkkenudvalget går en tur med Claus og laver fællesliste
Lasse: Fællesoprydningsdage. Vil give folk ejer fornemmelser.
Der er blevet forelået cykelskur. Overvejelser.
2. Ny Hjemmeside
Dilan: Er i gang med at indtænke forslag og forberedringer tl hjememsiden.
Beboere kunne fx modtage en alarm på mail, hvis der er problemet med
netværket, eller vandet fx.
Når vejret bliver godt igen, skal der tages nye billeder til hjememsiden.
Dilan vil gerne undgå spam, så hun laver en formands mail.
Simon: Spørg om tegningerne skal opdateres. Simon tegner nye versioner,
men emd de gamle mål.
3. Indflytningsmappe
Udvalget har prøvet at hodle et møde, men måttet udskyde det.
Første møde bliver derfor d. 25/11
Det skal inkluderes tilmelding ttil mail liste.

Inden næste
møde.

Første
møde Bestyrelsesmø
bliver d. 25/11
de i januar.

4. Forretning- og husorden
DUAB komemr emd ny forretningsorden. Det giver ikke mening at begydne
at opdatere vores før, de har opdateret deres.

Inden
beboermødet i
september

5. Fornyelse af Kirsten G.
Intet nyt. De arbejder på at lave et møde.
Dilan. Vi starter snart nyt budget. Pengene skal bruges inden næste
budget år. Så det ville være smart at have udtænkt planerne. Hurtigst
muligt.

Intet nyt.

Skal
have
noget klart til
næste
bestyrelsesmø
de.

Punkter på dagsordenen

Konklusion:

Deadline:

1. UBS & DUAB samt møde m. Pia
Benjamin og Dilan: Godt møde emd Pia. Hun var ærlig og svarede på
spørgsmålene.
Mange uafklarede emner, som hun svarede fyldestgørende på.
Det har dog også åbnet for nye problemstillinger som bestyrelsen vil
arbejde videre med.
Benjamin: Skriver til Jan i forhold til specifering om løn
Dilan: Kontakter Claus om det samme
2. UBS & DUAB: Vej- og fortorvsrenovering
Informationen fra Pia er taget med videre. Først skal de ud i en
udbudsperiode, så kommer der nogle tilbud, også begynder arbejdet.
Vi sagde nej til et tilbud sidste år. Derfor blvier det dyrere i år. Dog
maksimalt 3mio.
Derudover kræver duab mellem 2-8% af sagsprisen. Bestyrelsen ahr
betænkligheder omkring dette.
Yderligere forhandlinger med DUAB skal til før vi kan fortsætte.

Frivillige
vil Første stadie
mødes en gang i skal ske inden
Januar
og marts.
komme
med
forslag og ideer
til
vej-og
fortorvsrenovatio
n, som senere vil
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Lasse pointere at informationen fra UBS er svag. Dette skal der arbejdes blive taget
med.
med UBS.
Dilan: Udvalget skal mødes inden evt møde med 3 part. Vi skal være enige
om vores krav. Kollegianerne skal evt inddrages. Vi skal inddrage resten af
kolelgiet og muligvis hele bestyrelsen, for at komme på den ebdst mulige
løsning.
Lasse: Grundejerforeningerne i området er gået sammen for at debatere
vejene. de ville gerne have et samarbejde op og kære med kolelegiet.
Dilan skal kontakte grundejerforeningen og oreientere dem om vores
deadline for a treparere vejene

op

3. Update fra kasserene
Der
forventes
Lasse og Johan kan logge ind, nu skal banken bare give dem adgang.
adgang senest
Der forventes overblik fra næste bestyrelsesmøde. Renovering af baren slut november
skal orienteres om kasse beholdningen
4. Nyhedsbrev
Lasse: Ideen er at de får information igennem automatiske e-mails. Det vil
blive slået sammen med hjememsiden. Så opdateringer på hjemmesiden
vil resultere i en e-mail.
Hjalte: Foreslår at bestyrelsen udgiver et månedligt nyhedsbrev. Dilan
tilføjer at alt det sociale også skal på listen.
Tea vil gerne arbejde på et nyhedsbrev. Hjemmseideudvalget skal ind
over.

Slås
sammen
med hjemmeside
og
et
månedsbrev skal
udarbejdes

5. Cykelskur
Vi har et stort lån som skal betales tilbage.

Ligger i bero.

6. Vaskeri
Benjamin: Havde lovet tal fra før prisændringen, men Jan. Revisoren kan
ikke sige hvornår det var.
Der kan umiddelbart ikke siges noget ud fra tallene.
Da dataene er ukonklusive har vi svært ved at bedømme noget, så
umiddelbart bliver prisen liggende på 15kr.
Tea, Benjamin og Johan arbejder på et spørgeskema om vaskeriet.
Formål: Finde ud af fakta om brug af vaskeriet, og evt hvorfor.

Benjamin
jagte tallene
2014,
for
hjælpe på en
vurdering.

7.Venskabsmøde m. Tårnby kollegiet d. 7/12-2016 (og Hørhuset)
Hørhus og Tårnby er også emdlem af DUAB og UBS. Vi har hørt rygter om
at de er utilfredse. Møde med Tårnby bestyrelse er arrangeret til d. 7/12.
Møde med Hørhus d. 22/11 Tirspunkt kl 20/8. Mødet tager en time.

Kollegier
deltager
til
venskabsmødern
e

8. Evt.
Forlader kollegiet: Lasse, ida. De har fået lejlighed og flytter til Valby fra. d
1/marts

Ny kasser skal
findes til marts

9. Meddelelser:
Lydniveau:
Lydniveau: Naboen bag ved Claus har klaget om lydniveauet. Vil have en
limiter på.Naboen har dog en mand der kan installere en limiter.
Hjalte mdotager et tilbud, men ellers skal der tænkes over reglerne.
Fødevarekontrol:
Fødevarekontrollen har varslet en kontrol. De har ikke været her siden
2009.
Dato for næste bestyrelsesmøde:
13/december

vil
fra
at
evt

Dato for næste
bestyrelsesmøde
: 13/12-2016
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