
Dagsorden for bestyrelsesmøde – 27. maj 2018 
 
Orienteringsrunde:  

• Høre, hvordan alle har det. 

o Alle har det godt 😊  

• Til stede: Alexander, Peter, Astrid, Lau, Thomas.  

• Referent: Astrid Baumann  

Økonomistatus: 
• Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på? 

• Vi har 40.700 kr tilbage – men vi mangler at betale for støvsugere, som koster en del 
(~20.000 kr). Der kommer til at være nogle ting til sommeren, som 
motionsrumsudvalget gerne vil have ordnet eller indkøbt.  

 

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde 

 
➢ Nye dartpile til TV-stuen: Alexander og Peter arbejder på det. Der er allerede huller 

i væggen omkring skummet, der burde have taget imod dem, så der bør også købes 
en træplade (eller plade af lignende hårdt materiale), som dartskiven kan hænges 
op på. Desuden kan man købe opmåling til gulvtæppet, så man står langt nok fra 
skiven. Peter tager fat i Henri.  

➢ Badminton-net til volley-stolperne: opgaven sendes til motionsrumsudvalget, der 
kan tage stilling til det. Astrid skriver til dem.  

➢ Plastik-optegning til volleybanen: opgaven sendes til motionsrumsudvalget, der kan 
tage stilling til det. Astrid skriver til dem. 

➢ Nye støvsugere – Henri har købt dem for os, og de er allerede sat på plads; vi 
mangler bare at betale regningen.  

 
Til fællesrummet: 

➢ Dørstoppere: opgaven sendes til fællesrumsudvalget, der kan tage stilling til det. 
Astrid skriver til dem.   

➢ Ny køkkenvægt: opgaven sendes til fællesrumsudvalget, der kan tage stilling til det. 
Astrid skriver til dem. 

 
Kommende projekter i motionsrummet: Peter har snakket med Stefan og Henri.  

➢ Vindueskarmen, der skal fixes: Henri har sagt metal foran det, og Stefan vil gerne få 
det ordnet, så de to koordinerer det.  

➢ Der skal males: først planlagt maling om et par år; Henri vil gerne følge den tidsplan. 
Hvis motionsrummet gerne vil male før, er det frit for dem at gøre dette, da de har 
penge til det, ellers vil bestyrelsen hjælpe til økonomisk.  

➢ Nye pilatesbolde, nyt anlæg med DAB+ radio, samt soundbar til fjernsynet: Stefan 
synes, det er nogle gode idé, så det arbejder han videre på.   

  



• Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget? 
o Negativ. Næste ting er pamper 10. august, og rummet ér booket.  

• Status på systemet med godkendelse af folk på facebook-gruppen v. Alexander  
o Det går fint! Ingen klager.  

• Hjemmesiden  
o Engelskversion med ikon v. Lau  
o Facebook-ikon v. Lau: Sammenlagt med ovenfor: hjemmesiden er skrevet i 

WordPress, og ikoner kan ikke nemt sættes ind i skabelonen, så det er en kæmpe 
opgave. IT-udvalget synes ikke, det er arbejdet værd, og det er vi i bestyrelsen enige 
i.  

o Cykelværksted og støvsugere under faciliteter v. Alexander: det kommer snart.  
o Udpluk af regler for beboerdemokratiet v. Alexander: det kommer snart.  
o Pie-chartet skal opdateres v. Alexander: han har snakket med Henri om det, og vi 

kan få adgang til alt data, så det kommer også snart.  
 

• Nøglestatus v. Thomas  
o KK har intet at gøre med vores nøgler; det er derimod Henri, der styrer det hele. 

Thomas og Henri er sammen i gang med at udarbejde en opdateret nøgleliste, og 
holder løbende øje med status.  

• Har vi fået klagesager siden sidst/fungerer det fint via kollegiekontoret? 
o Vi har modtaget én klage vedr. støj. Den bliver pt. bearbejdet internt i bestyrelsen.  

• Rygning ift. lejekontrakten v. Peter  
o Siden marts har lejekontrakten haft den nuværende og på beboermødet F17 aftalte 

formulering. Hvis der kommer klager fra dem, der har underskrevet lejekontrakt i 
januar/februar 2018, må vi tage det til den tid.  

• Status på motionsrummet v. Astrid  
o Vi har fået nyt motionsrumsudvalg, og de er gået godt i gang med arbejdet. Alt vel.  

 
 

Evaluering af beboermødet/præmøde 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 

 
Det gik rigtig godt med bestyrelsesmøde, præmøde og endeligt beboermøde i rap. Udvalgene gik 
rigtig godt, og beboermødet blev afholdt godt fra vores side. Desværre var der ikke så mange 
beboere til stede, formentligt grundet dagsorden (der var ingenting til afstemning).  
Det var godt at have valgt en dirigent på forhånd.  
 

Ny kasserer i bestyrelsen 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 

Efter tre rigtige gode og lærerige år, vil jeg træde ud af bestyrelsen, når dette års regnskab er 
afleveret, - dvs. her i august 2018. På denne måde kan den nye kasserer starte på en helt frisk, og 

jeg kan nå at oplære vedkommende 😊. Jeg træder ud pga. forskning, fritidsarbejde og studie er 
begyndt at tage alt min tid. Forskningen kommer især til at fylde meget næste semester, og har 
derfor desværre ikke tid til bestyrelsesarbejde. 
 



Vi er også kede af dette i bestyrelsen, men støtter Peter i hans valg og takker ham for hans arbejde 
igennem de sidste tre år.  
 
Peters arvtager deltager i august-bestyrelsesmødet, der bliver Peters sidste. Mødet bliver holdt 
hos Alexander.  
 

Grill til Fællesrummet 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 

Disse grill er blevet foreslået af Henri/Ilona 
link 1: http://ghform.dk/portfolio-item/mobilia-grill/ 
link 2: https://backyard.dk/produkt-ka…/shop-struktur/1-baalpladser/ 
 
Bestyrelsen foretrækker en grill magen til den, vi har nu, eller en muret grill.  
 
Bestyrelsen kan godt lide en grill som den, vi har, da den både er nem at gøre ren (skuffe, man kan 
trække ud), og at den kan lukkes ned med låg (holder længere).  
 
Ulemperne ved en rund grill er, at for at udnytte en rund grill bedst muligt, ville det være naturligt 
at placere den midt i gården og derfor spærre for borde-bænkesæt.  
Det er derfor vigtigt for os, at grillen stadig står i hjørnepladsen, så der er sidde- og spisepladser.  
 
Dette betyder, at bestyrelsen anbefaler denne grill: https://backyard.dk/butik/shop-
struktur/kvalitets-grill-til-offentlig-brug/ec-series/lukket-grill-ec-40s/  
 

Indkasthuller skal forstørres 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 
Til beboermødet blev det afsløret, at jeg ikke er den eneste, der synes indkasthullerne er for små. 
Jeg foreslår, at de skal gøres lige så store, som ved restaffald. På denne måde er det nemmest 
muligt at sortere. 
 
Peter tager kontakt til Henri for at forøge indkasthullernes størrelse, men bevare indkasthullernes 
figur, så der stadig er forskel på dem afhængigt af, hvilken sortering det er.  
 

Generelt vedr. behandling af klager 
FORSLAGSSTILLER: Lau Skorstengaard 
Der er nogle gange langt mellem bestyrelsesmøderne, hvilket betyder, at der kan gå lang tid 
mellem behandling af klagesager. Jeg foreslår derfor, at vi tager en snak om i hvilket omfang vi kan 
behandle sagerne mellem møderne samt, hvad der skal til før, at vi udskyder en klage til et møde. 
 
Vi diskuterer internt, om der skal laves en generel fremgangsmåde for, hvordan vi behandler 
klagesager kommende.  
 
Thomas laver kladde til klage-brev.  
Formanden besvarer altid mails vedr. klager.  
Til næste møde gennemarbejdes klageprocedure.  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fghform.dk%2Fportfolio-item%2Fmobilia-grill%2F&h=ATNpfIddmYUh9Q8DkkE0l0fW0K5A47ijZEwx_v6uHKGSscp8BCym6rbjgKHbz5ApuNWMbHA_uFkbIjTawYJkzXU5N-433se5djyAfD6cQXBcwP5wuvfg5sMklrXvqVahpET4cnmsXKPVUdQUwBI
https://backyard.dk/produkt-kategori/shop-struktur/1-baalpladser/
https://backyard.dk/butik/shop-struktur/kvalitets-grill-til-offentlig-brug/ec-series/lukket-grill-ec-40s/
https://backyard.dk/butik/shop-struktur/kvalitets-grill-til-offentlig-brug/ec-series/lukket-grill-ec-40s/


Nye høretelefoner til klaver samt nyt net til basketballkurv 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 

Jeg har inspiceret TV-stuen, og de nuværende høretelefoner til klaveret er i stykker grundet løs 
forbindelse, og jeg har derfor fjernet dem. Jeg synes, vi skal købe nogle nye, da de nuværende har 
overlevet hele to år. Derudover er nettet til vores basketballkurv gået i stykker. 
 

Apropos høretelefoner: Peter køber nye høretelefoner.  
Apropos nettet: Stefan køber nyt reb-net.  
 

”Ugens sommertip” 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 

Når jeg har snakket med beboere, så er der mange, der ikke kender til diverse faciliteter, vi har på 
kollegiet. Derfor vil jeg gerne stå for at lave et ”sommertip” på Facebook hver uge over sommeren, 
hvor der hver gang vil være et billede, som viser forskellige ting på kollegiet frem. Jeg har følgende 
idéer: 
- Gøre opmærksom på solceller og vaskepriser (Peter)  
- Gøre opmærksom på cykelværkstedet samt kompressoren og vandslangen i skuret på 
parkeringspladsen bag 11 
- Gøre opmærksom på vores udekøkken  
- Gøre opmærksom på den opgraderede TV-studie med dart og fjernsyn (Peter) 
- Gøre opmærksom på affaldsregler (efter indkasthullerne er blevet forstørret) 
- Gøre opmærksom på motionsrummet 
- Gøre opmærksom på Fællesrummet 
- Andre idéer? 

   Legeplads (Lau) 
 
Det er berettiget, da der er mange ting, vores beboere ikke ved. Nogle ting er gode at vise på video 
(f.eks. udekøkken), da det kan være svært at finde.  
 
Peter undersøger kamera-situation.  
 
Til næste møde koordineres videoer og filmdag.  
 
 

D4F-gruppen på Facebook 
FORSLAGSSTILLER: Peter Preben Eggertsen 

Jeg overvejer at foreslå D4F at droppe deres egen private gruppe, og så bruge den fælles gruppe i 
stedet. D4F laver generelt ikke så mange opslag, og det er måske mere til forvirring end gavn, at 
man skal tilmelde sig en separat gruppe. Det er selvfølgelig D4F, der helt selv bestemmer, men 

hvad synes I? 😊 
 
D4F-gruppen bevares som separat gruppe (dvs. som nu).  
 

Evt.  
 



- Der hænger stadig plakater for mexicaner/amerikaner-festen. Desuden bør det revurderes, 
hvordan den bedst placeres – bl.a. over en af FAQ’erne eller en af bestyrelsens uddaterede 
opslag. Peter opdaterer bestyrelsens plakater i løbet af juni. Astrid skriver mail til D4F.  

- Afløbsproblemer i sidste weekend: der var det forkerte telefonnummer til hjemmesiden, så 
disse skal ændres. Alexander og Peter ordner det hurtigst muligt.  

- Cykelværkstedet; der mangler en svensknøgle. Peter køber en ny kasse med værktøj.  
- Fællesrummets nye kasserer er Else Hinge Jepsen.  

 

Næste møde  

 
Mandag 25. juni kl. 18-21 hos Thomas  

 
 

 

 

 


