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Valg af ordstyrer
Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat)
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forrige møde
Nyt fra Styregruppen
Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene
Indkomne forslag (Der er indkomne forslag for beløb i alt: 13.094 (eksklusiv
vedligeholdelse).
a. Forslag stillet af Mette og Ludvig, lok. 016.
Ønsker at erhverve:
-der oprettes et fællesspisningsudvalg.
-der bevilges 5.000,- til at afholde fællesspisning i én gang i hhv. december, januar
og februar.
Motivation:
Tanken er, at der er spisning mellem 17 og 19, den første tirsdag eller onsdag i hver
måned. Maden laves primært vegetarisk og af økologiske råvarer, så vidt det er
muligt. Det kommer til at foregå i Beboerhuset, som udlånes gratis til interne
arrangementer og derfor er der også en begrænsning på ca. 50 deltagere. Beløbet
svarer til godt 30,- per måltid ved fuldt hus i tre måneder. Efter tre måneder
revurderes budgettet.
Beløb i DKK: 5.000.Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: ?
b. Forslag af Jakup Slættalid, lok. 126.
Ønsker at erhverve:
Kabelbakker til ledninger ved tv'et, nyt HDMI stik til tv'et (5 m) og stik til diverse
føringer af ledninger.
Motivation:
For både at opholdsstedet ved tv'et skal være funktionelt og pænt er disse kabler og
tilbehør nødvendige.
Beløb i DKK: 400,Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0.c. Forslag stillet af Jakup Slættalid, lok. 126.
Ønsker at erhverve:
Nye hylder til barren og 1 stk. HDMI kabel på 5 m.
Motivation:
Mangler plads til at opbevare glas mm. i barren.
Mangler et HDMI stik til at forbinde PC i barren til Tv'et i 11. sal.

Beløb i DKK: 600-.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0.d. Forslag stillet af Jakup Slættalid. Lok. 126.
Ønsker at erhverve:
Ny kap/geringssav til værkstedet (Bosch GCM8 SJL professional e.l.).
Motivation:
Mangler en kap/geringssav i værkstedet, da den nuværende er i stykker.
Beløb i DKK: 3.000.Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 500.e. Forslag stillet af Motionsudvalget.
Ønsker at erhverve:
Barbell, landmine, triceps rope, 2 x elastikbånd og dipping belt.
Motivation:
Hovedparten af ønskede redskaber (triceps rope, elastikbånd, ankel manchet og
dipping belt) er desværre gået i stykker, og skal derfor fornyes.
Motivation:
I anledning til, at der er voksende aktivitet i motionsrummet, er bl.a. vores squatrack
(+ område bag) meget optaget. Derfor vil det være meget bedre for motionsglæden
og motivationen, om vi kunne effektivisere vores nydelige squatrack område. Det kan
gøres ved at købe en ekstra barbell, så det bl.a. bliver muligt at lave squat og deadlift
samtidigt.
En landmine har flere fordele i træningen, og alternative (til tider farlige for både
krop og udstyr) metoder bliver brugt på nuværende tidspunkt, hvilket let kan løses
ved køb af en landmine, som er et fantastisk supplement i træningen. Træning med
en landmine inkluderer hele kroppen, hvor man kan træne ben, ryg, bryst, skuldre og
mere (hvilket kan laves på en tryg måde). Derudover er den fordelagtig til
cirkeltræning, idet det er hurtigt at skifte mellem øvelser. Grundlæggende er der
flere typer af landmines man kan købe, ift. hvordan de monteres, f.eks. i et
squatrack, i gulvet og ved brug af vægtskiver. Nok det bedste alternativ til vores
motionsrum vil være at montere den i gulvet, i og med der er ”mangel” på plads og
vægtskiver.
Beløb i DKK: 2.507.Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0.f. Forslag stillet af Motionsudvalget.
Ønsker at erhverve:
Anlæg.
Motivation:
Det nuværende anlæg bliver sjældent brugt på grund af svækket kvalitet og
manglende funktioner (Bluetooth), og derfor vil vi købe et nyt anlæg.
Beløb i DKK: 1.587,Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0.-

8. Evt.

