
Referent er Casper Larsen. 

Mødet er lovligt indkaldt. 

 

Beretninger fra Mette: 

Volleyballbanen: problemer for Robert. Flyt bænkene 1 gang om ugen, så græsset ikke bliver for højt. 

Skraldespande med låg på? 

Skraldespande til grillkul? Smadret? Hvor er de?  

Ingen racistiske kommentarer på fb. Ellers bliver opslag slettet. 

 

Fremmødte køkkener: K2, K4, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K18, K22, K23, K24. 

Samlet er 12 køkkener mødt op. 

 

Folk er utilfredse med at det kun er 150 mennesker og ikke 280 der er inviteret til småt arrangement ved 

volleyballbanen. Der er brugt 500,- af formandens rådighedsbeløb på lidt drikkevarer, det er folk sure over, 

da stort set ikke alle er inviteret. Men alle er heller ikke på Facebook, så alle kan ikke inviteres uanset hvad. 

Mette mener, Facebook er officielt til at udmelde for alle. Men alle er ikke på Facebook.  

Hvordan skal de 500,- bruges fremadrettet? Hvordan skal der informeres omkring tingene? Tages med på 

næste køkkenrådsmøde.  

7 ud af 12 køkkener kan godkende denne.  

4 godkender ikke. 

1 stemmer blankt.  

 

Grønne madposer.  

Der skrives til kontoret, og de skal så hentes i postkasserne til køkkenerne.  

Mette sørger for, at rengøringsdamen kommer ud og giver de grønne poser og man ikke selv skal hente 

dem mere.  

 

Ansøgning på kørselspenge på 3.000,-. 

Ændring af måden der ansøges på. Det er der taget højde for.  

8 stemmer for. Den er godkendt. 

 

Afsætte ca. 63.000,- 

Der er en idé om noget rundbold. Den er stemt igennem. 

Hele listen vil blive gennemgået om 1 uge igen. 

 

Forslag: Skal alt oversættes til engelsk? 

 

Beretninger fra udvalg:  

Sommerfest, på lørdag. 

Volleyhygge/spil lørdag inden festen.  

Baren er lukket på dagen til sommerfesten.  

 

 

 



Eventuelt:  

Der vil gerne startes et kreativt udvalg til atalier. De vil gerne have arbejdsplads eller lign. Så de har et 

bord/skab til at kunne lave deres kreative ting. Stedet vil kunne bruges af alle til hvad end de vil. Der vil 

også være udstilling o.l.. Værne om det kreative liv. Arbejdssted til andre ting.  Musik? Lydisolering? De vil 

have eget rum.  

 

Tiltag omkring efterladt tøj i vaskerummet. Der kan opfordres til at huske sit vasketøj.  

Sæt skilt op? Afskaffe tøjet? Nye kurve? Smide det ud, og efter hvor lang tid?  

FU lancerer et udvalgsmøde. Alle udvalg er inviteret. De mødes, diskuterer og informerer omkring 

indkomne projekter, som man kan hjælpe hinanden med. Skaber fællesskab mv.  

Studieområde. Hvornår kommer det tilbage? Tages til september.  

Nyt udvalg? Der vil gerne blive startet et volleyudvalg. Mere struktureret organisering omkring events mv. 

Forbedringer derude mv.  


