
07/05-2019 
 
 

FU-Medlemmer kan kontaktes på: fu.hjort@gmail.com  

FU-Formanden kan kontaktes på: fu.hjortespring@gmail.com  

Referat af Køkkenra dsmøde tirsdag d. 07/05-2019  

 

OBS: MØDETIDSPUNKT KL 18:00! 

NB: Alle er velkomne til at deltage i dette møde og Kollegianerforeningen giver øl eller sodavand! 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse.  

Referent – Mads T 

 

2. Fremlæggelse af ny potentiel hjemmeside af DAB og gennemgang af den nuværende af Thor 

Hvid-Olsen 

- Efter afstemning blev det besluttet at fortsætte med egen hjemmeside med. 

 

3. Godkendelse af dagsorden, samt referat fra forrige møde. 

Godkendt 

 

 

4. Beretninger fra: 

a) Mette 

• Nøgleservice nedlægges på grund af lovgivning 

• Udearealer vedligeholdes nu af eksternt firma  

- forespørgsel blev stillet om vores automatiske 

græsslåmaskiner kunne slukkes om natten 

• Bestyrelsen har fastholdt ansættelsesstoppet  

• Studietjek oplysninger 

- Fremover vil der ikke blive underrettet om en rykker 

for studietjek er modtaget af kontoret 

 

- Striber på P-pladsen til sommer – maskine bliver 

købt/lejet og håndværker udvalgt klarer det 

- TV boks har fået vandskade – Mette undersøger med 

forsikringssag.  

 

b) Forretningsudvalget 

• Udkast til ny nøgleservice ordning  

- De præcise potentielle regler og logistiske problemer 

bliver der arbejdet på fortsat 

• Basketball og parasoller opsætning 

- Sker snarest muligt  

• Ansøgninger: 

o Megafon til events – godkendt  

 

Klokken 18:00 i Studiestoppet  

mailto:fu.hjort@gmail.com
mailto:fu.hjortespring@gmail.com


07/05-2019 
 
 

FU-Medlemmer kan kontaktes på: fu.hjort@gmail.com  

FU-Formanden kan kontaktes på: fu.hjortespring@gmail.com  

c) Baren 

- Hævet minimumslager for mindre udsolgt 

- Arbejdsdag der er blevet renoveret og rengjort 

- Flere bartendere søges 

- Ny rengøringsmedarbejder søges 

- Forberedelse til sommerfest er gået i gang 

- Drinksudvalg startes for at starte velkomstdrinks 

- Brandåbning på dørene må ikke bruges – 500 kr 

bøde for at åbne dørene.  

 

d) Idrætsforeningen 

- Underskriftsindsamling for genåbning af hallen – 

ligger bla på køkkenborde 

- Generalforsamling første søndag juni – alle er 

velkomne.  

 

4. Forslag 

 

5. Beretninger fra de stående udvalg: (Alle ansøgninger er vedhæftet) 

 

a) Aktivitetsudvalget 

• K&C Debat – politisk debat d. 19 maj 

• Store Hvededag + ansøgning – godkendt  

• Frivillige til fremtidige K&C oplæg 

-  næste semester mangler der specielt flere  

 

b) Indflytningsudvalget 

 

c) Caféudvalget 

 

d) Sportsudvalget 

• Ansøgning til fodbolddommer – godkendt  

 

e) Sommerfestudvalget 

• Sommerfest + ansøgning – godkendt  

f) PR-Udvalget 

- Søger flere medlemmer 

- Flere ugens instagrammer 

 

g) Miljøudvalget 

 

h) Vinudvalget 

• Ny dato for Ølsmagning – 18. maj 
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i) Håndværkerudvalget 

- To robot ansvarlige søges af kontoret 

 

j) Pooludvalget 

- Flere medlemmer søges 

 

 

6. Eventuelt 

- Ultimate werewolf begivenhed – findes på facebook 

- OCR løb – der er et begynder løb 1. juli. Pris 180 

kr/225 kr efter antal. Løbet er ca 5km langt med 

mange udfordringer 

- Idrætsforeningstur – cykeltur ud til ocr forhindringer 

med overnatninger i telte. 27 – 30 juni  

- Bonbonlands tur 31 maj – fremtidige ture ideer søges 

også  

 

Med venlig hilsen 

Forretnings Udvalget 
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