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Bestyrelsesmøde 24/06 2021 – Grundtvigs Hus Kollegiet  
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer 

a. Valget 

2. Opdatering ang. køkkener & dørtelefoner 

a. Opdatering på køkkener til dubletter 

i. Udbudsmaterialet er sendt ud og til august regner med at gå i gang (underskrevet).  

ii. Det vil tage ca. én uge pr. køkken og så vil de være efter et år. 

b. Opdateringer dørtelefoner 

i. Der kommer nyt system, ”Welcome Bob” 

ii. Man kommer til at få videoopkald på sin telefon.   

iii. Forventes installeret en gang i juli måned  

3. Byttehjørne 

a. Ingen møbler? 

i. Møbler fylder for meget 

ii. Står i vejen for brandsikkerhed. 

iii. Fremover hvis man vil ”bytte” møbler, upload billeder i gruppen ellers ud til 

storskrald. 

iv. Bestyrelsens ønsker at afskaffe møbler i byttehjørnet.  

1. Afstemning: 

a. Enstemmigt vedtaget. 

b. Oprydning inden sommerfesten 

4. Hunde 

a. Ikke tilladt at have hunde til at rende rundt 

i. Hunde skal være i snor? 

ii. Service meddelelse 

1. Der skal strammes op, i følge – det er blevet for løst og følgende er blevet 

observeret 

2. Hunde skal ikke luftes i haven. 

3. Hundene skal være i snor, når de er i haven og under opsyn.  

4. Ingen hunde i fælleren! 

iii. Bestyrelsen tager fælles standpunkt  

1. Formanden skriver en meddelelse til kollegiet 

5. Fællesrummet 

a. INGEN FÆLLESMIDDAGE I FÆLLEREN 

i. Fælleren skal bookes, hvis man inviterer venner over til middag/frokost osv.  

1. Der SKAL ryddes op og gøres rent efter brug (lidt som hvis man havde holdt 

fest i eget hjem). 

2. Den SKAL bookes såfremt det er til organiseret brug. 

3. Fælleren skal lejes med en uges varsel, og ellers må man forvente et nej.  

4. Man må KUN bruge døren ind til fælleren, (Volley tjekkes lige), 

køkkendøren er branddør.  

5. Barens faciliteter er NO GO/ OFF LIMITS. 

ii. Husordensreglerne siger man skal være stille kl. 11 i eksamens perioder, men der står 

ikke noget med at lys skal være slukket 

iii. Husorden siger der er påbud om god orden 

iv. Formand sender et skriv (samlet besked til kollegiet) 
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6. Grillen 

a. Gasflasken er tom 

i. Den ene flaske er tom 

ii. Den anden flaske har måske omkring 20% tilbage 

iii. Vi lader gassen stå hen over sommeren, og så tager vi stilling til hvordan det skal 

gøres. 

b. Rengøring + oprydning 

i. Efter brug skal ”børster” og andet gøres rent.  

ii. Tør venligst grillen af 

iii. Ordentlig oprydning! 

7. Facebook-gruppen 

a. For mange opslag 

i. Begrænsning i GHK gruppen 

1. Administrator godkendelse sat til nu 

ii. Ingen ved hvor man skal skrive hvad? 

iii. Udpensle hvilke grupper står for hvad 

1. GHK-gruppen = Kun udvalg og kollegiets bestyrelse 

2. GHK I/F = alt andet 

8. Evt. 

a. Havedag  

i. Resterende møbler hives ud til sommerfesten, såfremt der er behov for dem.  

b. Aksel (robotplæneklipperen) begik selvmord? 

i. Robotplæneklipperen er død. Kørte & klippede i et metalrør, nu er han kaput. 

ii. Mathias ringer til Henrik fredag d. 25.juni.   

c. Telt hvert år til sommerfesten 

i. Vi låner ét telt, skal vi købe telt – Victorias forældre sælger et telt 

1. Vi får yderligere informationer fra Victoria – Laura får mål som sendes til 

bestyrelsen og derefter træffes der en beslutning vedr. køb 


