
Bestyrelsesmøde 08/03-23 
Tilstedeværende: Anders, Victor, Nikolai, Ali, Stuart, Kamilla 

Dagsorden: 
- Hovedrengøring 
- Løb på gangene 
- Cykelstativer 
- Maling af fællesrum 
- Markvandring 
- Fest planlægning 

o Tour de fredagsbar 
o Påskefrokost 

- Gøteborg allé discord 

Hovedrengøring fællesrum 
- Vi forsøger at gøre det i forbindelse med en udvidet fællesspisning.  
- Anders laver rengøringslister på forhånd 
- Victor snakker med Steffen om at udvide en fællesspisning.  

Løb på gangene 
- Facebook opslag i forhold til løb på gangene - Stuart laver dette opslag.  

Cykelstativer + Maling 
- Bestyrelsen bliver informeret om malerarbejde i fælleslokalet slut uge 11 eller start  uge 12 
- Forslag om at lave en cykelkontrol ved stativerne og cykelkælder - Kamilla følger op på mail 

med Morten 
- Bestyrelsen bliver informeret om at Morten er ved at undersøge muligheden for at få 

cykelstativer op langs muren ude foran på det nye stykke fliser.  

Markvandring 
- Vi finder en deltager når vi nærmer os 

Discord 
- Ali laver opslag om Gøteborg Discord 

Fest planlægning  
Tour de fredags bar 

- Dato: 14/4 
- Vi snakker om at mødes på Gøte klokken 16, bestiller mad, få dette ved 17 tiden og så tage 

af sted mod katrinebjerg ved 18 tiden.  
- Ruten lægges når vi ved hvem der er tilmeldt.  
- Begivenheden laves af Victor.  
- Der laves et kort med tidsplaner og holdopgaver.  
- Vi snakker om førertrøje  flest genstande 



- Holdopgaver: 
o Hvilket hold kan finde det bedste toiletpapir  
o Kan score flest telefonnumre 
o Sabotage? 
o Hvem kan optage den hurtigst bundne øl 
o Hvem kan optage den mest grinern video 
o Sjovest opslag på gøteborg gruppen 

- Øvrig planlæg sker onsdag d. 29/3  

Påskefrokost 

- Dato 25/3 - 19.00 
- Stuart laver begivenhed.  
- Mad: ingen mad.  
- Underholdning: 

o Æggejagt (påskebryg) 
 Konkurrence  2 point for pils, 4 for classico og 8 for påske. 
 Gækkebrev  folk tager et med og hvis man gætter hvem det er fra skal 

personen tage et shot 
 Æggekonkurrencer 

• Shotglasopfyldningækkeløb   
 Drinkskonkurrence 

- Indkøb: d. 19/3 
o Påskebryg  
o Pils 
o Classic 
o Shots 
o Likør 43 
o Kakao 
o Fløde 
o Pynt 
o Frysepizzaer 
o Snaps 
o Snack 
o Lidt forskelligt til drinks 

 Sprut og mixer 
o Når vi nu er afsted - på anden bon: 

 Køkkenrulle 
 Toiletpapir 
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