Afdelingsbestyrelsen

Birk

Torsdag d. 28-11-13

Mødereferat
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat
Valg af referent: Heidi
Penge til forplejning: Steffen undersøger proceduren til næste møde
Nøgler:
- Mads og Steffen er begge i besiddelse af to nøgler til hhv. Studenterhuset og
fælleshuset.
- Der sidder en nøgle til FH i boksen udenfor.
- Lars Løkke er i besiddelse af et uvist antal af nøgler som vi skal have fat i.
Heidi kontakter ham på hhv. mail samt sms og Steffen kontakter Hanne
(fruehøjgaard) og undersøger om vi kan sende en faktura for på manglende
nøgler.
5. Jul i Birk: Mads tager billede til Julebingo og Alexander noterer et par linjer og
sender det hele til Fruehøjgaard
6. Administration af Fælleshuset:
- Steffen står for den overordnede administration og uddelegerer eventuelle
opgaver til resten af bestyrelsen.
- Proceduren for udlejning: se bilag 1
- Sidsel er i besiddelse af udlejningsindtægterne
7. Musikhuset: Steffen undersøger om der er budget til indkøb af nye
instrumenter og det tages op på næste møde
8. Regnskab: Steffen gennemgår det dybdegående og resten af bestyrelsen læser
det igennem til næste møde
9. Næste møde: torsdag d. 6/2 2014
10. Evt.
- Nyt vaskekort til Fælleshuset: Steffen skaffer et nyt hos Fruehøjgaard.
- Nyt lydkort til Fælleshuset og eventuelt en ny computer

90109 Afdeling Birk Campus
Afdelingsbestyrelsens møde den 28/11 2013
Administrationen har modtaget referatet den 7/12 2013
Administrationen har gennemgået referatet den 12/12 2013

Administrationens bemærkninger til referatet:
1. Godkendelse af referat
2. Valg af referent
3. Penge til forplejning
Penge til dækning af løbende udgifter - for eksempel forplejning - kan der rekvireres et
rådighedsbeløb hos administrationen.
Hanne Skov har sendt skema til ansøgningen til formanden den 11/10 2013, men har ikke fået
ansøgningen retur. Afdelingsbestyrelsen skal aflægge regnskab for, hvad rådighedsbeløbet er
brugt til, over for beboerne i afdelingen, og der skal altid foreligge bilag som dokumentation for
udgiftsposter.
4. Nøgler
Afdelingsbestyrelsen i Afdeling Birk Campus har (engang) valgt, at de selv ville have ansvaret for
nøglerne til henholdsvis Studenterhus og Fælleshus (samme låsesystem). Kvitteringer for
udlevering af nøgler sidder i en mappe hos afdelingsbestyrelsen.
Hvis der mangler nøgler, er konsekvensen en omlægning af systemlåsene. Anslået pris kr.
20.000,-.
5. Jul i Birk
6. Administration af Fælleshuset
7. Musikhuset
Der er ikke afsat midler i afdelingens budget.
8. Regnskab
9. Næste møde
10. Eventuelt
-

