
Referat for bestyrelsesmøde – 28. februar 2018 
Referent: Astrid Baumann 

 
Orienteringsrunde:  

• Høre, hvordan alle har det. 

- Alle har det godt 😊  
• Til stede: Alexander, Peter, Astrid, Lau, Thomas.  

Økonomistatus: 
• Hvad har vi tilbage? 
 - Vi har 53347,15 kroner tilbage på kontoen. Disse skal bruges før august. Peter er fuld af 

idéer til, hvad disse kan bruges til. Der laves en prioriteret liste internt, som der tages 
stilling til på senere tidspunkt.  

  

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste Bestyrelsesmøde 

• Skal vi lave et nyt nyhedsopslag eller tip på Facebook?  
- Vi bør gøre opmærksom på, at klager fremover skal sendes til KK og ikke 

afdelingsbestyrelsen. Facebook-opslag skal indeholde mail og link til ordensreglement 
på hjemmesiden. Peter gør det om et par uger, da der er mere presserende beskeder, 
der skal videreformidles først.  

• Hvad er der i bestyrelseshorisonten? Skal vi booke Fællesrum 2-3 måneder frem til noget? 
• Reklame for aktivitetsdag (inkl. cykelrazzia) + beboermøde i april sker via facebook 

snarest muligt v/ Astrid.  
• Hvordan fungerer systemet med at godkende folk på Facebook-gruppen? 

- Alexander beretter, at det går fint.  
• Hvem overtager Facebook-godkendelses-ordningen?  

- Alexander fortsætter.  
• Engelskversion af hjemmeside 

- Den er kørende! Peter og Freksen (IT-udvalget) er pt. i korrespondence apropos om 
sprog-ikonet skal være i hjørnet og den tredje ’rubrik’ på startsiden bør være 
vaskeristatus, da dette er den hyppigst besøgte fane på hjemmesiden.  

- Apropos hjemmesiden bør der stå, at der er støvsugere tilgængelige, og at vi er i 
besiddelse af et cykelværksted – dette bør evt. stå under ’faciliteter’.  

- Lau tager kontakt til Freksen apropos ovenstående punkt og referater, der skal gøres 
tilgængelige – evt. gøre det således, at bestyrelsen selv kan uploade referater 
fremadrettet, så Freksen ikke behøver være mellemled.  

- Peter finder ud af, hvor længe referater skal ligge på hjemmesiden, samt står for 
finpudsning af tidligere referater før publikation.  

• Er nøglelisten blevet opdateret? (Thomas) 
- Halvvejs. Thomas laver et opslag på koordineringsgruppen og efterspørger alle 

medlemmer om deres nøgler.  
• Mobile Pay i Fællesrummet (samt Spotify)? (Peter)  



- Peter og Ilona (fællesrumsudvalget) har korresponderet, og fra fællesrumsudvalget side 
af er der ingen interesse i at blive registreret som forening og oprette mobilepay mm. 
Ellers går det glimrende i fællesrummet.  

• Indeholder velkomstmappen reklame for Facebookgruppe? (Astrid) 
- Astrid har snakket med Henri, og velkomstmappen og FAQ’er, som hænger op 

opslagstavler, refererer begge til facebook-grupperne, så der er ikke gjort yderligere. 
Lau snakker med Freksen om evt. facebook-logo på daniakollegiet.dk  

• Klistermærkesag med Kollegiekontoret? (Lau) 
- Lau og Peter tager diskussionen med Gert (boliginspektør, KK) på næstkommende 

budgetmøde. Lau sender desuden mail til Gert/KK.  
• Udpluk af regler for beboerdemokratiet på hjemmesiden (Lau) 

- Ligger på dropboxen og er klart til upload på hjemmesiden – evt. ved referaterne.  
• FAQ’er (Alexander) 

- De er opdaterede, printede og klar til at blive hængt op efter mødet. Desuden 
ophænges plakater, der henfører til facebookgrupperne.   

• Hvordan blev klagerne håndteret? (Lau og Peter) 
- Behandling af klagesag: Thomas og Peter bankede på hos pågældende, men 

vedkommende var ikke hjemme. De efterlod brev i postkassen.  
• Rygning ift. lejekontrakten? (Peter) 

- Den foreløbige ordlyd af fremtidige lejekontrakter bliver: ” "Rygning er ikke tilladt i 
egen bolig, indendørs fællesarealer, indendørs trappeindgange, overdækkede 
indgangspartier m.v. Rygeforbuddet gælder også for gæster."  

-  Dette skal ændres, således man ikke er i tvivl om, at det stadig er tilladt at ryge på 
udendørsarealer, da vedtagelsen om røgfrie lejligheder på beboermødet blev stemt 
igennem under forudsætning af, at det stadig var tilladt at ryge udendørs.  

• Dart i TV-stuen 
- Det hænger og er nydeligt. Pilene skal bare lægge frit pga. lave omkostninger i tilfælde 

af tyveri.   
• Køb af pointer (Peter) 

- Peter i dialog med tysk firma via amazon.de, da pointeren er defekt.  
• TV-/soundbar til TV-stuen 

- Vi køber et samsung 43’’ uhd led smart tv 4K, der kan samarbejde med samsung 
soundbar. Peter står for indkøb af begge.  

- Thomas er pt. i samråd med KK vedr. forsikringspengene fra sidste tyveri.  
• Hjertestarter-status – hvornår er næste kursus? 

- 8. marts, dvs. torsdag i næste uge. Der er pt. 6 tilmeldte, hvilket er et problem, da vi 
risikerer at ”miste” rettigheden til hjertestarteren, som er bevilliget fra Trygfonden, 
hvis ikke nok folk fra kollegiet kan betjene den.  

- Peter sender en mail til KK apropos at sende mailstrøm til alle beboere. Astrid laver 
.pdf-flyer til spam.  

• Har alle fået mailen til at fungere? 
- Ja.  

 

Facebookopslag fra beboere 
FORSLAGSSTILLER: Lau Skorstengaard 



Skal vi forsøge at være mere proaktive med hensyn til at tage hånd om klager o.l., som beboere 
fremsætter på Facebook. Der har siden sidste møde været en række beboere, som har lavet 
opslag på Facebook, hvor vi kunne have gjort noget for at sikre situationen bliver taget hånd om. 
Eksempler på disse er  

• Opslag angående Malboro cigaretskoder smidt ud af vindue. Underboen modtager 
advarsel fra Henri. 

• Opslag angående defekt tørretumbler og vaskemaskine. 
• Opslag angående cykel parkeret og låst fast på en andens plads. 

Jeg tror vi i alle disse tilfælde kunne involvere os til glæde for de berørte beboere. Det kræver dog, 
at vi har overskud til det. 
 
//  
 
Diskussionen har været oppe før. Vi har ikke gjort det førhen, da facebook-gruppen ikke skal være 
et klageforum, hvor bestyrelsen skal være vagthunde, men at klager går igennem de korrekte 
kanaler – KK, Henri, mm.  
 
Vi bliver enige om, at vi fortsætter som tidligere. Vi kan dog være mere proaktive i kommentarspor 
mm. vedrørende fremtidige konflikter og løsninger, f.eks. hvis der er defekte vaskemaskiner osv.  
 

Cykelrazzia i forbindelse med aktivitetsdag 
FORSLAGSSTILLER: Lau Skorstengaard 
Hvis vi skal have en cykelrazzia i forbindelse med aktivitetsdagen, så skal vi nok snart begynde at 
planlægge den, så vi får varslet i god tid. 
 
Klistermærker påsættes cykler en måned i forvejen, så disse skal påsættes i weekenden 10./11. 
marts. Nærmere koordinering foregår via facebook.  
Der reklameres desuden på facebook og per mail. Udvekslingsstuderende og andre kan kontakte 
bestyrelsen ift. at undtages fra razzia. Peter skriver til Jette pr. mail med flyers, som Astrid får lavet 
hurtigst muligt.  
 
Til selve cykelrazziaen foreslås det, at der tages billeder af disse og at de uploades på facebook. 
Evt. kan Henri stå for udlevering af cykler og wire igennem hjul. Thomas står for stålwire, 
hængelås, og Henri.  
 

Status på motionsrummet  
FORSLAGSSTILLER: Astrid Baumann 
Der er defekt løbebånd, en ekstra crosstrainer, og diverse, der skal tages hånd om.  
 
Astrid og Thomas tager kontakt til de motionsrumsansvarlige inden næste møde.  
 

Jette Bergendorffs mail fra d. 26. februar 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 
Skal vi have en forretningsorden? Kan give mere magt til suppleanterne. Jette vedhæftede et 
eksempel. 
Referater skal lægges op på hjemmesiden og sendes til Jette. 



Vi har pt. ikke en forretningsorden – men vi har muligheden for at lave en, såfremt vi ønsker det. 
De nuværende suppleanter er ikke interesserede i mere arbejde. Vi indstiller idéen indtil det bliver 
relevant at indføre en forretningsorden.  
 

Persondataforordning og klagesager 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 
Se mail fra d. 19. februar. Fra nu af skal alle klagesager gå igennem Kollegiekontoret. 
 
Der kommer update på Facebook, jf. tidligere.  

Hvad kan vi bruge vores penge på? 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 

- Jeg synes, at det er besværligt at smide papir-affald og glas/plast/metal affald ud. Selve 
”hullet” kunne være større, hvilket ville gøre det markant lettere. 

o Peter snakker med Henri om muligheden for at ændre indkast til 
affaldscontaineren, så længe indkastene ikke bliver store nok til at kunne forveksles 
med ’restaffald’.  

- I vindueskarmen i motionsrummet er der slået et ret stort stykke af. 
o Dette konfereres med motionsudvalget.  

  

Evt. 

Cykler i kældre under 18A/11: inkluderes i cykelrazziaen og der varsler om, at for fremtiden vil 
cykler fjernes uden varsling.   
 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag 21./3. kl 18.30 hos Astrid.   

 
 

 
 
 


