AMK-DAGSORDEN
Dato:

12/02/2017

Lokale:

Kirsten G.

Klokken:

19:00

Mødeform:

Bestyrelsesmøde

Formand:

Dilan Aksoy

Valg af Ordstyrer:

Daniel

Næstformand:

Tea Elisabeth Fürstling

Valg af Referent:

Johan

Godkend Dagsorden: Ja

Godkend tidl. referat: Ja

Mødedeltagere: , Hjalte, Daniel, Tea, Simon, Ellen, Jimmy, Mette, Jens, Nikolaj, Dilan og Johan
Opfølgning på tidligere tiltag

Ansvarlig

1. Fællesrum

Ellen, Bella, Arsim & Tea

2. Leje af baren samt Karantæne regler

Dilan & Simon

3. Vej- og fortov

Nikolai, Arsim, Kenneth, Johan, Hjalte & Dilan

4. Fornyelse af Kirsten G.

Mette, Ellen, Hjalte, Nicolai, Daniel, Jimmi & Bella

5. Affaldssortering

Tea, Mette & Johan

6. Udendørs overvågning

Daniel, Simon, Bella & Mette

DAGSORDEN OG TILTAG
Punkter på dagsordenen

Oplægsholder

1. DUAB/DSA - Kaos Pilot for bestyrelser

Jens & Johan

2. Godkendelse af Budget

Hjalte

3. Resumé af Ekstraordinær Beboermøde

Dilan

4. Beboermøde Marts

Dilan

5. Update fra Kasserere

Hjalte

6. Udspecificering af Karantæne & leje af baren

Dilan

7. Overvågning i Vaskeriet

Hjalte & Dilan

8. Bananfluer og indhentning af tilbud

Hjalte & Dilan

9. Affaldssortering

Tea

10. Evt.
- Opgørelse

Dilan

11. Meddelelser
- Markvandring
- Internet
Nye tiltagspunkter
1.
2.

YDERLIGERE NOTER OG INFORMATION
Se referat på side 2

Ansvarlig

AMK-REFERAT
Punkter på dagsordenen

Konklusion:

1. DUAB/DSA - Kaos Pilot for bestyrelser
Noter:
Johan fra DUAB og Jens fra DSA fortæller om deres initiativ om en kaospilot for
bestyrelser i DUAB for at øge beboerdemokratiet i DUABs afdelinger. DSF =
Danske studerendes fællesråd. Udvalget vil gerne stille spørgsmål til vores
bestyrelse for at få fif, ideer og se hvordan det i praksis fungere for os. 1) Høre
lidt om hvordan det er at sidde i en kollegie bestyrelse. God blanding af personlig
og professionelt givende, dejligt at føle man gør en forskel, forbedre og forny,
god blandning af de to ben her ude F&K og bestyrelsen, lidt pres på folk til at
stille op til bestyrelsen, hvilke rettigheder har vi, budget 101, hvad kan man i en
bestyrelse, erfaringsudveksling, hvordan får man engageret ny beboere,
motivere folk til at dukke op til social arrangementer.
Hvem skal man hive fat i for at få en bestyrelse op at stå?
2. Godkendelse af Budget
Godkendt
Noter: Hjalte kommer med et flot oplæg til Budget 2018. Sat pengene op på
Centerforskønnelse, da vi virkelig ønsker at gøre en ekstra indsat for centret i år.
Sat budgettet ned for F&K samt bestyrelsen.
3. Resumé af Ekstraordinær Beboermøde
Noter: Forskernet blev godkendt. Der skal bedre forberedelse til næste gang.
4. Beboermøde Marts
Noter: Alle bestyrelsesmedlemmer afgår til Marts, og der skal vælges ny eller
genvælges. Der bliver diskuteret, hvad der ønskes af en formand.
Punkter på dagsordenen. Noget der kan lokke eller ej? Præsentation af udvalg
og måske arbejdsudvalg? Gratis øl og valg. Nikolaj om F&K, Johan om Oase,
nyheder fra bestyrelsen. Invitation skal være indbydende.

Dilan arrangerer
beboermødet for marts

5. Update fra Kasserere
Noter:
Vi holder os indenfor budgettet.

Alt er fint.

6. Udspecificering af karantæne reglerne & leje af baren
Noter: Simon og Dilan sætter sig sammen og for udarbejdet et oplæg til
regelsæt.
7. Overvågning i Vaskeriet
Noter: Det næste skridt er for købt kamera hjem.

Hjalte er tovholder på
projektet. Der skal
indhentes tilbud.

8. Bananfluer og indhentning af tilbud
Vi arbejder på en bedre
Noter: Dilan har haft snakket med en forhandler fra Insect-o-cuter, der foreslår vi fremtidig løsning
køber en duft fælde. Oftere hentning af flasker, et par fælder og bedre tjek på
oprydning.
9. Affaldssortering
Noter:
Tea har undersøgt sagen. Hun er udfordret i og med vores køkkenskabe har
meget forskellige skabe. Hun foreslår at bestyrelsen tager nogle mål og
videresender informationen til hende. Bestyrelsen skal være med til at reklamere
for bedre affaldssortering. evt. tag det op på beboermøde. Mette og Johan går
med ind udvalget sammen med Tea.

Der skal findes mål på
køkkenskabene og
dernæst arbejdes på en
løsning, som først og
fremmest skal testes i
bestyrelsen.

10. Evt.
Noter:
11. Meddelelser.
Noter:
- Markvandring: Der er blevet snakket om en langsigtet plan, hvor vi i
fremtiden måske kan få ovne ind på alle værelserne i forbindelse med
renovering af køkkener. Det er en langsigtet plan, som vi begynder at
spare op til ved bl.a. ligge 50.000 kr. pr. år ekstra ind på
køkkenprojektet.
- Belysning: navneskilt lys skal udskiftet. lygtepælene kunne forbedres.
tilbud hvor vi får to lygtepæle og to lys.
Nye tiltagspunkter
1. Evaluere bestyrelsesassistent stillingen
2.

Ansvarlige:

