
DAGSORDEN FOR DET ORDINÆRE BEBOERMØDE 
Søndag d. 19. november kl. 10:30 på 11. sal (fællesmorgenmad fra kl. 09:00) 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære beboermøde foråret 2017 

Kan læses på solbakken.dk 

3. D.S.I. Kollegiet Solbakkens regnskab 2016/2017  

4. Til og fra driften 

5. Til og fra beboerrådet / beboerrådsberetning 

6. Indkomne forslag 

A.  Forslag 1 til ændring af husorden 

Efter ”Det er tilladt at udøve musicering mellem kl. 9.00 og 21.00, i 
weekenden dog kun mellem 13.00 og 21.00” tilføjes punktet: 

”Boring og anden byggestøj er tilladt mellem kl. 09:00 og 19:00 på 
hverdage, og mellem kl. 13:00 og 19:00 i weekenden.” 

Forslag 2 til ændring af husorden 

Efter ”Det er tilladt at udøve musicering mellem kl. 9.00 og 21.00, i 
weekenden dog kun mellem 13.00 og 21.00” tilføjes punktet: 

”Boring og anden byggestøj er tilladt mellem kl. 09:00 og 20:00 på 
hverdage, og mellem kl. 13:00 og 20:00 i weekenden.” 

Der stemmes først mellem Forslag 1 og Forslag 2, derefter stemmes om 
det vindende forslag. 

Kommentar til forslaget: 

Under nuværende husorden er det tilladt at bore helt frem til kl. 21:00. 
Med forslaget ønskes det at indskrænke tidsrummet for byggestøj til 
enten kl. 19:00 eller kl. 20:00. Byggestøj er den mest generende form for 
nabostøj og der bør derfor være særlige regler for denne uden at 
indskrænke almindelig mindre støjende aktiviteter.  

 



 

B. Forslag vedrørende sovefaciliteter 

”Beboermødet indstiller at det er bestyrelsen, der afgør prisen på 
kollegiets sovefaciliteter. Bestyrelsens prisfastsættelse kan ske med 
udgangspunkt i forslag fra beboermødet.” 

C. Forslag vedrørende booking af Lobbyen 

”Beboerrådet foreslår at ændre overleveringstidspunktet for lobbyen fra 
midt på dagen til midnat, således at en booking af lobbyen løber fra 
midnat til midnat i stedet for middag til middag. Lobbyen anvendes 
primært til børnefødselsdage og andre lignende aktiviteter, som ofte 
foregår midt på dagen eller kræver forberedelse før 12:00. Det er derfor 
mest praktisk at lægge bookingtidsrummet som foreslået.” 

 

7. Valg til beboerrådet, herunder tillidsposter  

8. Eventuelt 

 

Beboerrådet håber at der er beboere der vil overveje at stille op til Beboerrådet, 
og står til rådighed under morgenmaden at besvare eventuelle spørgsmål 
vedrørende posten J 

 
 

 

 

 

 


