
 
 

Dagsorden for kollegianerforeningens fællesmøde 

Onsdag d. 23. marts kl. 14 på 11. sal 
 

med	påskeklip 
 

1. Valg af referent 
2. Referatet fra sidste fællesmøde 
3. Til/fra 

a. Ledelsen 
b. Kasseren 
c. Udvalgene 

4. Valg til kollegianerforeningens ledelse 
Ønsker du at stille op, men er forhindret i fremmøde,  
så skriv til ledelsen@solbakken.dk med navn og lokalnummer. 

5. Indkomne forslag 
6. Eventuelt 

 

Indkomne forslag til pkt 5 på dagsorden 
a. Spiludvalget søger bevilling på 2.280,- kr. til følgende spil: 

2x Partners – 400 kr 2x Det dårlige selskab 600 kr. Ego hvem er du? – 350 kr. 
Ego family – 270 kr. Jeg har aldrig – 170 kr.  More or less 2 – 200 kr. 
Uno – 100 kr. Uno Junior (+3 år) – 100 kr. Yatzy (+5år) – 50 kr. 
Farm Yatzy (+4år) – 40 kr. 

Planen for spillene er, at der opsættes en låneseddel i skabet (spiludvalget har nøgler), når 
man låner et spil skal der skrives lokalnr. på. Og spillet skal afleveres indenfor 7 dage.  
Dette betyder også, at spillet ikke må gives videre uden, at det skrives ned. 

b. Båludvalget søger om i alt kr. 2474,90 til køb af værktøj til ophugning af træ, som 
kollegianerforeningen får. Værktøjet sættes sammen med båludvalgets øvrige udstyr og kan 
lånes ved kontakt til båludvalget lokal 089 og 143. Værktøjet består af: 

 
Brændekløver (El) 1.699,-    Flækkeøkse 2,5kg 189,-   
Kløvekile 1,5kg 59,90 Mukkert 4,5kg 229,- 
Huggeøkse 0,9kg 109,- 
 



c. Forslag om bevilling på kr. 1005,- til vakuumpakker. Jeg tror, at der er mange, der vil få glæde af denne. 
Som I alle ved, så har man ikke så meget plads i fryseren og det kan nogle gange være rigtigt 
irriterende, specielt hvis der gode tilbud på kød m.m. Fødevarerne holdere sig friske op til 5 gange 
længere end almindelige opbevaringsmetoder og kan også være med til at reducere madspild, men det 
bedste med vakuum er, at det også beskytter maden mod frostskader.  Mit forslag lyder på en maskine 
der koster 805 kr. og der medfølger også poser. 
(Startpakke) http://www.whiteaway.com/koekkenudstyr/vakuumpakker/product/caso-vakuum-vc-10/  
Jeg ville nok også købe ekstra poser (2 ruller) koster 199,95 kr. (evt. folk som har interesse, køber selv 
poser).  https://webshop.coop.dk/vare/caso-vakuumruller-30-x-600-cm-2-stk/4038437012224  
Om forslaget er for dyrt, så er der selvfølgelig andre varianter man kan købe, for en billigere penge.  
Jeg vil mere end gerne administrere maskinen, sørge for, at den fungerer m.m.  
 
Med venlig hilsen 
 
Bogi Hammer, lok. 067  
 

d. Ledelsen forslår ændringer i samtalepolitikken. Ændringerne står i kursiv og behandles 
enkeltvis:  

• Vi forstår, at basis for demokrati er en konstruktiv og respektfuld omgangstone 
• vi vil alle hinanden det bedste 
• vi vil ikke udtrykke os i bydeform 
• Vi vil ikke bruge ironi og sarkasme 
• Vi vil ikke hæve stemmen eller skrive med store bogstaver i kritiske beskeder eller 

budskaber 
• Vi vil ikke sige budskaber med ”han/hun er…”, hvor der følger en negativ dom. Vi vil 

i stedet referere til handlinger.  
• Vi vil ikke pege finger af hinanden 
• Vi vil altid svare på spørgsmål fra hinanden og tage kontakt, hvis ikke vi får svar 
• Vi har en talerliste og respektere denne 
• Vi taler om et emne af gangen 
• Vi vil kun give oplysninger, som vi anser for at være sande 
• Vi vil solidarisk sørge for, at alle bliver behandlet med respekt, og sige fra lige 

meget hvem det går ud over 
• Hvis vi bryder samtaleformen, så beder vi om, at det sagte omformuleres, så det 

lever op til samtaleformen.  
 

 



 
 

e. Forslag til ændringer i vedtægterne (I kan finde vedtægterne, som de er nu på 
solbakken.dk:)  

i. Det foreslås, at alle numrene rettes, så de passer.  
ii. Det foreslås, at samtalepolitikken indføres i vedtægterne som §6 stk. 5 
iii. Der tilføjes et §6. stk. 6: ”Samtalepolitikken læses højt ved hvert mødes begyndelse” 
iv. §5 stk. 3: ”Der kan ikke afholdes fællesmøder i perioderne 15/12-1/2 og 15/6-1/9” 

foreslås slettet.  
v. §7 stk. 3 foreslås slettet: ”Indkaldelse til redaktionsmøde sker ved opslag i alle opgange 

senest 48 timer før redaktionsmødet afholdes.” 
i. §8 stk. 2 foreslås ændret fra ”Undtaget herfra er beslutninger om forslag stillet 

direkte på fællesmødet om indkøb af brugsgenstande til kollegianerforeningen, 
som ikke overstiger et samlet loft på 5000,- kr. pr. fællesmøde.” beløbet til 
”2000,- kr.” 

ii. Nyt §9 stk. 2 tilføjes om vedligeholdelsesansvar: ”Forslag om nyanskaffelser 
skal indeholde en plan for vedligeholdelse, tilgængelighed og angivelse af hvem, 
der påtage sig ansvaret nyanskaffelsen.” 

iii. Beløbene til udvalgsarbejde i §13 stk. 2 foreslås ændret pr. måned fra kr. 200 til 
kr. 300 og hver tredje måned maks. Kr. 600 til kr. 900  

iv. §13 stk. 4 foreslås tilføjet: ”Alle udvalg skal afholde aktiviteter mindst hvert halve 
år, og skal annoncere aktiviteterne med opslag i opgangene og mail til ledelsen.” 
Eller: Alle udvalg skal afholde aktiviteter mindst hvert kvartal og skal annoncere 
aktiviteterne med opslag i opgangene og mail til ledelsen” 

v. §13. stk. 5 foreslås tilføjet: ”Alle udvalg skal skrive en kort tekst om dem selv 
med kontaktoplysninger som lægges på kollegianerforeningens hjemmeside” 

vi. §13 stk. 6 foreslås tilføjet: Ved manglende overholdelse af §13 stk. 4 eller 5 
nedlægges et udvalg.” 

vii. Under §15 stk. 4 tilføjes: ”Kollegianerforeningen bruger en bank, som har en 
målsætning om en social og økologisk samvittighed.” 

 
Forslag stillet af ledelsen 

 

 


