Kollegianerforeningens Fællesmøde
Tirsdag d. 13. Juni, Kl. 20 på 11. sal
Dagsorden
1.

Formalia

2.

Til/fra ledelsen

3.

Valg af kasserer

4.

Forslag

Anden afstemning om ændringer til vedtægterne (vedtaget første gang på mødet d.
19.04.2017).
A. §5. stk 3 forslås slettet.
B. Nyt §9 stk. 2 forslås:
”Alle forslag om nyanskaffelser skal indeholde en gennemførelses- og vedligeholdelsesplan samt en projektansvarlig for at kunne vedtages.”
Gennemførelsesplanen indeholder tidsrammer for hvornår projektet beregnes færdigt,
hvem der er ansvarlig for dets gennemførsel, og hvordan det regnes gennemført. Vedligeholdelsesplanen indeholder en plan for hvem folk kan henvende sig til, hvis de ikke ved
hvordan den fungerer, eller hvis den går i stykker, og planen viser så hvem der sørger for
at udleverer instrukser, og vedligeholde anskaffelsen.
C. Nyt §9 stk 3 forslås:
”På ledelsesmøder og fællesmødet gennemgås de igangværende gennemførelses- og
vedligeholdelsesplaner som et fast punkt på dagsorden, den projektansvarlige indkaldes til
mødet .”
D. Nyt §9 stk. 4 forslås:
”Den projektansvarlige mister retten til at stille nye forslag til fællesmødet, så længe gennemførelses- og vedligeholdelsesplaner ikke følges.”
Første afstemning om ændringer i vedtægterne:
E. §5 stk. 3
”Der kan ikke afholdes fællesmøder i perioderne 15/12-1/2 og 15/6-1/9”
Ændres til: ”Der kan ikke afholdes fællesmøder i perioderne 15/12-1/2 og 1/7-20/8”
F. §7 stk. 1

”Kollegianerforeningens ledelse indkalder ved opslag i alle opgange til fællesmøde med
mindst 8 dages varsel.”
Ændres til: ”Kollegianerforeningens ledelse indkalder ved opslag i alle opgange til
fællesmøde med mindst 14 dages varsel.”
G. §7 stk. 2
”Senest 5 hverdage før fællesmødet afholdes redaktionsmøde, hvor dagsordenen for
fællesmødet udarbejdes.”
Forslås slettet
H. §7 stk. 3 ”Indkaldelse til redaktionsmøde sker ved opslag i alle opgange senest 48 timer
før redaktionsmødet afholdes.”
Forslås slettet.
I. §7 stk. 4
”Forslag til dagsordenen skal være redaktionen i hænde senest ved redaktionsmødets
afslutning iht. opslag.”
Forslås slettet.
J. §7 stk. 5
”Dagsordenen for fællesmødet offentliggøres ved opslag på kollegiets hjemmeside,
opslag i opgangene, vaskeriet og tavlen ved beboerhuset senest 3 dage før fællesmødet.”
Ændres til: ”Dagsordenen for fællesmødet offentliggøres ved opslag i opgangene og
vaskeriet senest 5 dage før fællesmødet.”
K. §10
”Referat af fællesmødet offentliggøres senest 1 uge efter mødets afholdelse dels på
kollegiets hjemmeside, dels ved opslag på opslagstavlerne i opgangene.”
Ændres til: ”Referat af fællesmødet offentliggøres senest 10 dage efter mødets afholdelse
dels på kollegiets hjemmeside, dels ved opslag i opgangene.”

5.

Forslag indenfor 5000,- grænsen jf. § 5 stk. 2

6.

Eventuelt

