
Referat, 31. januar 2018 

Til stede: Laura, Caroline, Line, Frederik, Fie, Rasmus og Amanda 

Nyt siden sidst: Rasmus, social vicevært har haft sidste dag i dag.  

Nøgler i fælleslokalet: Den ”almindelige” lås bliver flyttet til en anden dør i fælleslokalet, og bliver 

ikke længere brugt. I stedet får vi brikker. Således får man også fremover udleveret en brik, når man 

lejer lokalet.  

Skader ved leje i fælleslokalet:  

Vi har diskuteret og skabt præcedens for, hvis der sker skader på ting i fælleslokalet, der ikke kan 

udbedres. Første prioritet vil til enhver tid være at skaden udbedres. Såfremt bordet i fælleslokalet 

med brændemærket ikke kan udbedres, skal der indkøbes et nyt bord, som skal betales af lejer af 

lokalet.  

Bestyrelsens kommunikation og beslutningsproces: Dette har vi drøftet.  

Forslag: Fordeling af arbejdsopgaver til bestyrelsen: Vi har fordelt ansvarsområder.  

Forslag: Engelsk udgave af lejekontrakt og regler til gavn for bl.a. udvekslingsstuderende. 

Amanda og Rasmus laver dette snarest muligt.  

Angående bestyrelsens printer: Denne står på Rasmus-viceværts kontor. Vi snakker med den nye 

sociale vicevært og får den sat op i bestyrelsens depotrum.  

Forslag: Ændring af stilletider i eksamensperioder i fælleslokalet. Naboerne til fælleslokalet har 

været generet i eksamensperioden af fester i fælleslokalet. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom 

på dette og fremhæver fremover endnu mere over for de beboere, der lejer fælleslokalet, både i 

eksamensperioder og når der ikke er eksamensperiode – tag hensyn. Det drejer sig primært om 

ophold udenfor fælleslokalet.  

Beboerhenvendelse: Udskiftning af batteri i lås har en beboer fået af vide af låsesmeden, at det er 

beboeren, der skal afholde denne udgift. Såfremt man modtager en regning fra låsesmeden, skal 

man videresende denne til ØB, når det drejer sig om udskiftning af batteri.  

Beboerhenvendelse: Røgalarm-tjek: Når de blinker, er der strøm på. Varmemestrene står for at 

tjekke dem på gangene.  

Forslag: Cykelrazzia. Vi forhører os ad, om det er muligt at sætte bånd på cyklerne i 

cykelkælderen, som beboerne skal tage ad.  

Markvandring: Vi har fundet dage, som vi foreslår Allan, at den årlige markvandring kan finde 

sted.  


