
Husavisen	
Kollegianerforeningen	Solbakken	

 
Dagsorden for  

kollegianerforeningens fællesmøde 
onsdag d. 18. maj kl. 19 på 11. sal 

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

a. Ledelsen 
b. Kasseren 

- fremlæggelse af årsregnskab 2015 
c. Udvalgene 

-Sommerfestudvalget søger medlemmer mvh. tovholder Iris lokal 143 
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) Forslag om bevilling på kr. 1000,- til indkøb af frugttræer og bærbuske fra ØkoPlanten. 

Frugttræerne og bærbuskene vil blive plantet i arealerne foran kollegiet.  
 

b) Forslag om køb af enten 8 eller 16 TrackR bravo, som kan sættes på ladcyklerne, 
autostolene, samt nøgler til fællesfaciliteterne. Med TrackR bravo kan vi altid spore, hvor 
ladcyklen, autostolen eller nøglerne gemmer sig. Se evt. http://techiefans.com/how-to-track-
your-bike/ for mere info. Forslag om indkøb af 8 eller 16 stk. 

a. 126$ for 8 stk.  
b. 242$ for 16 stk.   

 
c) Forslag om fordobling af bevillingen til året sommerfest i anledning af Kollegiets 60 års 

fødselsdag. 
  



d) Forslag om reparation eller indkøb af løbebånd 
a. Forslag om reparation af løbebånd  

Der har været service besøg fra T-Fitness. Teknikeren forventer at en evt. reparation vil 
koste omkring 6000-8000 kr. Der er dog ingen garanti for at denne reparation holder. 
Særligt overgangen (stødene det giver) kan være en udfordring at lave holdbart, da delene 
kan tage livet af hinanden.  

b. Der er i samme forbindelse indhentet tilbud på nyt semiprofessionelt løbebånd af samme 
mærke Taurus, model Taurus T10.3 pro. 
Køb af nyt løbebånd, pris 19.310 kr. 
 

e) Forslag til ændringer i vedtægterne til anden behandling (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. §5 stk. 3: ”Der kan ikke afholdes fællesmøder i perioderne 15/12-1/2 og 15/6-1/9” 

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

senest 48 timer før redaktionsmødet afholdes.” 
i. 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.” 

ii. 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  

iii. §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” 

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

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

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

 
Forslag stillet af ledelsen 

 


