
Dagsorden for forårets  
ekstraordinære beboermøde  

onsdag d. 6. april kl. 17:00 på 11. sal 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referat fra det ordinære beboermøde november 2015 
3. D.S.I. Kollegiet Solbakkens budget 2016/2017 (Omdelt i postkasserne) 
4. Til og fra driften 
5. Til og fra beboerrådet 
6. Indkomne forslag 
 

A. Samtlige overnatningsfaciliteter - hotel/sovesal/jomfrubur, samt nord og sydværelse, skal 
koste 50 kr. pr overnatning. 
 

B. Forbedret internet til hele kollegiet  
 

C. Forslag om 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.  
 

7. Valg til beboerrådet, herunder bestyrelsesmedlemmer/-suppleant 
Beboerrådet savner suppleanter og aktive kræfter, som vil være med til at planlægge 
kollegiets fremtid med den nye station og bydel i vores baghave. Beboere, som vil være med 
til at sikre en fornuftig husleje og levestandart, trods de udfordringer der følger med en 
utidssvarende bygning, dens energimæssige katastrofe og facadecensurerede arkitektur.  
Stil op og bliv en del af løsningen.     
 

8. Eventuelt 


