
Referat for bestyrelsesmøde – 21. marts 2018 
 
Orienteringsrunde:  

• Høre, hvordan alle har det. 
  - Alle har det godt.  
• Til stede: Alexander, Peter, Astrid, Thomas.  
• Referent: Astrid Baumann  

Økonomistatus: 
• Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på? 
• Ca. 46.000 tilbage på kontoen indtil 31. juli.   
  

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde 

• Facebook – har vi lavet de opslag, vi skulle? V. Astrid og Peter 
o ”Klager skal sendes til KK”  

▪ Peter har ikke lavet opslaget endnu, men får det lavet snart.  
o Cykelrazzia 

▪ Herunder: indkøb af stålwire og samtale med Henri v. Thomas. Thomas får 
fat på Henri engang efter påske, når vi er tættere på dagen.  

▪ Vi har fået meddelt både på facebook, mail og sat klistermærker på cykler.  
o Aktivitetsdag  

▪ Der er lavet facebook-begivenhed.  
o Beboermøde  

▪ Der er lavet facebook-begivenhed. Peter skriver til KK og får dem til at 
fremsende ”forår 2018-flyer” via mail inden søndag.   

• Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget? 
o Pamper 10. august  

• Status på systemet med godkendelse af folk på facebook-gruppen v. Alexander  
o Det går fantastisk! Han kan ikke få armene ned. Ekstase.  

• Hjemmesiden v. Peter (og Lau) 
o Engelskversion med ikon 

▪ Er kommet op.  
o Vaskeristatus som tredje rubrik på startsiden 

▪ Er der ikke lige nu, da der derimod er links til engelsk-version og facebook-
gruppen. Dette bør prioriteres, så det er som tredje rubrik.  

o Facebook-ikon 
▪ Kunne godt trænge til et blåt f-ikon på forsiden som på fanen med 

vaskeristatus.  
o Støvsugere og cykelværksted under faciliteter 

▪ Mangler.  
▪ Desuden bør kompressoren ved 9 samt udendørs køkken nævnes.  

o Referater 
▪ Er kommet op! 



o Udpluk af regler for beboerdemokratiet  
▪ Kan ikke forefindes, men Lau har skrevet dem.   

o Der skal skrives ny tekst til siden mht. klageregler på Dania Kollegiet. Alexander ser 
på det.  

• Nøglestatus v. Thomas  
o Thomas har fået respons fra de fleste, men der er mange nøgler i overskud – også 

nogle, der ikke kan åbne de pågældende døre, og hvor nøglerne ikke er i sekvens 
(f.eks. forefindes 11 og 15, men ikke 12-13-14.)  

• Klistermærkesag med kollegiekontoret v. Lau  
o Mail er godkendt af hele bestyrelsen, sendt til Gert, som har svaret. Vi tager 

diskussionen til budgetmødet.  

• Har vi fået klagesager siden sidst/fungerer det fint via kollegiekontoret? 
o Vi har ingen klager fået, så for så vidt vi ved fungerer det fint.  

• Rygning ift. lejekontrakten v. Peter 
o Ikke modtaget svar fra Lene fra KK; afventer dette før videre stillingstagen.  

•  Køb af pointer v. Peter  
o Peter har desværre købt en pointer, der ikke virker til Windows 10, så vi må 

genoptage jagten på en pointer. Peter hævder, at han køber en god en til 
beboermødet. Nu får vi at se. Den øvrige bestyrelse er tvivlende.  

• TV-stuen – køb af fjernsyn + soundbar v. Peter  
o Det hele er sat op! Altså, ikke kanaler, men fjernsynet og soundbaret er sat op. 

Peter skal nok få det konfigureret senere på ugen.  

• Hvordan gik hjertestarter-kurset? V. Astrid  
o Super fint, 10 deltagende i alt (4 sygemeldinger på dagen).  

• Status på motionsrummet  
o Vi skal have nyt motionsrumsudvalg til beboermødet i april. Der er styr på 

løbebåndet nu (Henri må have ordnet det), men vi mangler stadig at få afsat den 
ekstra crosstrainer.  

 
 

Indkomne forslag 
 

Aktivitetsdag 
15. april. Lau kan ikke komme, men Thomas, Peter, Alexander og Astrid kan komme.  
 
Vi skal have indkøbt en række ting (f.eks. rengøringsmiddel). Astrid laver indkøbsliste + to-do-lister 
som sidst. 
 
På dagen mødes vi kl 9.00 foran fællesrummet og køber morgenmad ind.   
 
De faldefærdige griller skal smides ud, og så kan vi købe nye, hvis det er nødvendigt.  
 

Beboermødet  



Indkaldelse med foreløbig dagsorden skal forelægge 4 uger i forvejen. Peter sender flyer ’forår 
2018’ + foreløbig dagsorden fra dropboxen til KK, der videresender per mail til alle beboere. Der 
skal desuden være tekst i mailen, der understreger, at indkomne forslag skal sendes pr. mail til 
bestyrelsen@daniakollegiet.dk mindst to uger før mødet, ellers kan der ikke stemmes om det, og 
derfor ikke tages nogen beslutning om det.  
 
Indkomne forslag har deadline 2 uger før beboermødet, og endelig dagsorden skal forelægge ugen 
før beboermødet.  
 
Ting, der skal ordnes  

- Købe HDMI-kabel  

- Pointer, der virker til windows 10 😊  
-  Astrid står for at matche dagsorden og slides – disse skal være i hænde til sekretæren 

mindst en uge i forvejen. Astrid kontakter alle udvalg og be’r om slides/oplæg.  
 
Formænd for udvalg inviteres til præmøde fra 17.30-19.00 i fællesrummet, hvor der serveres 
aftensmad.  
 
 

Billeder af lejlighedstyper 
FORSLAGSSTILLER: Astrid Baumann 
Der er løbende folk, der skriver til bestyrelsen om billeder af de forskellige lejlighedstyper. Jeg 
foreslår, at vi går i sammensværgelse med Henri, så han giver os notits, hver gang nogen fraflytter 
hver enkelt lejlighedstype, så vi kan komme ud og få taget billeder af lejlighederne.  
 
Peter har taget billeder af en éner i 11. Peter tager desuden teten på at snakke med Henri om det.  
 

Forslag om Ole-figur i fællesrummet 
FORSLAGSSTILLER: Henri, Thomas og Astrid  
Henri har skrevet en mail om, at fællesrumsudvalget ønsker at male Ole (Dania for Funs logo) på 
en væg dernede.  
 
Bestyrelsens holdning er, at fællesrummet skal være så neutralt som muligt og passe til alle 
formål, om det så er fester eller barnedåb, således det ikke bliver festforeningens private lokale.  
 
Vi forfatter en mail til fællesrumsudvalget og cc’er Dania for Fun om, at vi gerne vil drøfte sagen 
med dem til præmødet 22. april.  
 

Støvsugere 
FORSLAGSSTILLER: Astrid Baumann 
Bestyrelsen tænker ikke, at det er relevant at få chips på støvsuger-skabene – det er ærgeligt at 
bruge pengene på det, når det praktisk set er meget svært at tracke, specielt når mange kan nå at 
tjekke skabene i mellemtiden.  
 

mailto:bestyrelsen@daniakollegiet.dk


Vi støtter indkøb af nye støvsugere af samme kvalitet som før. Disse skal gøres grimme. Der skal 
laves plakater til skabene. Thomas skriver til Henri.  
 

Forslag til tiltag 

➢ Ny vindueskarm til motionsrummet – dette afventer et nyt motionsrum om en måned.  
➢ Bane-aftegning til volley i plastik  
➢ Badminton-net  
➢ Hængekøjer  
➢ Boks til tv-stuen med playstation eller lignende  

 

Kasserer i fællesrummet  
FORSLAGSSTILLER: Peter P. Eggertsen  
Lige nu er der ikke budget eller opgørelser af indtægter og udgifter. Når de har 40.000 til rådighed 
bør der være gennemsigtighed med ind og ud på kontoen som der er i Dania for Fun.  
 
Vi foreslår til præmødet, at de får en kasserer/økonomiansvarlig.  
 
Etc.  
Intet mere.  
 
Næste møde er kl. 15-17 den 22. april før præmødet (17.30-19.00) før beboermødet (19-21). Det 
hele foregår i fællesrummet, og Lau er ansvarlig for kaffe, eftermiddagskage, og aftensmad.  
 
  
 
 


