
REFERAT AF DET ORDINÆRE BEBOERMØDE 
søndag d. 25. november kl. 10:00 på 11. sal 

 
Dagsorden  

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Jakob, 054 
Referent: Pernille, 054 

2. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære beboermøde foråret 2018 
Referatet er godkendt og er tilgængeligt på solbakken.dk (når hjemmesiden igen fungerer) 

3. D.S.I. Kollegiet Solbakkens regnskab 2017/2018  
Leif fremlægger regnskabet. Beboermødet nikkede ja til regnskabet. Yderligere information 
kan fås ved henvendelse i BBS.  

4. Til og fra driften 
• Snerydning udliciteres.  
• Fællesvaskeri: Der er fald i antallet af vaske og vaskemaskinerne skal snart udskiftes. Der 

skal næste år tages en beslutning om evt. udlicitering eller et mindre antal maskine. BBS 
indkalder til et fællesmøde omkring dette.  

• Internet på 11. sal – der er opsat 3 nye access points for at forbedre dækningen. 
• Der opsættes en nyt ”intelligent” nøgleskab til alle fællesfaciliteter, som sikrer bedre 

kontrol med udlevering/aflevering af nøgler. Det vil fremover kun være muligt for den 
person der har lejet faciliteten at hente nøglen og hvis den ikke er tilbage inden lejens 
udløb modtager BBS en SMS. Nøgler til ladcykler og værksted forventes også at blive sat 
ind i skabet.  

• Affaldsskakter – 400 L containere udfases og det skaber udfordringer ift. fremtidig brug 
af skakterne. BBS holder sig orienteret.  

• Fsb har skaffet affaldssorteringssystem fra IKEA til alle kollegianere. 99 har takket ja til 
den nye løsning som kommer inden længe. Kenneth står til rådighed i forbindelse med 
montering, hvis man har problemer. 

• De gamle dørtelefoner er meget dyre at servicere og skal udskiftes snarest. Leif 
præsenterer et nyt såkaldt GSM-system som BBS vil kigge nærmere på. Med det nye 
system vil telefonerne i lejlighederne blive fjernet og man skal lukke døren om via sin 
mobiltelefon. Mere information om dette system kommer på forårets møde.  

• Der lægges ny asfalt i opkørslen snarest. Dette betyder at alle biler skal væk i 2 dage, 
mens arbejdet pågår.  

• Juletræstænding lørdag d. 1. december med gløgg og æbleskiver.   
• ”Velkommen til Solbakken” den 12. december kl. 17.00 – alle er velkomne, nye og 

nysgerrige. Der opsættes sedler i opgangene.  
 

5. Til og fra beboerrådet 
Beboerrådet fortæller om deres opgaver og opfordrer folk til at deltage i beboerrådet. Der 
er lige nu kun 4 medlemmer, hvilket har sat arbejdet lidt på stand-by. Der er ingen 
begrænsning på antallet af medlemmer.  
 



6. Indkomne forslag 
Alle forslag skal være indsendt på forhånd i henhold til reglerne. Der er ingen indkomne 
forslag. Der gives udtryk for ønske om at stille forslag ved mødet. 
 

7. Valg til beboerrådet 
a. Valg af forperson for beboerrådet 

Anne, 043, stiller op og vælges enstemmigt.  
b. Valg af medlemmer til beboerrådet 

Anne 043, Anne Sofie 002 og Jakob 054 er valgt indtil hhv. november og april 2019. Meinhards 
mandet udløbet, men han genopstiller. Herudover opstiller 8 kandidater som alle indvælges, som 
udgangspunkt for 2 år.  

Navn Lokal Tillidshverv Valgt d. Udløb 
Charlotte Martinez 
Sørensen 

133  25/11-18 25/11-20 

Eva Sophia Isfeldt 046  25/11-18 25/11-20 
Ebbe Frederiksberg 
Petersen 

108  25/11-18 25/11-20 

Durita Vilhelm 095  25/11-18 25/11-20 
Rani Krett á Borg 114  25/11-18 25/11-20 
Meinhard Arge Jensen 038  25/11-18 25/11-20 
Astrid Bundgaard 122 Bestyrelsessuppleant 25/11-18 25/11-20 
Adeviye Okutan 112  25/11-18 25/11-20 
Emilie Zimsen 034 Bestyrelsesmedlem 25/11-18 25/11-20 
Jakob Forsberg Larsen 054 Bestyrelsesmedlem 19/04-17 19/04-19 
Anne Sofie  002 Bestyrelsessuppleant 19/11-17 19/11-19 
Anne Julie Glerup 043 Forperson 19/11-17 19/11-19 

 
8. Valg til bestyrelsen 

På valg for en 2-årig periode. Jakob 054 er valgt indtil april 2019. Der skal vælges ét nyt 
medlem da Meinhards periode udløber.  

a. Valg af ét bestyrelsesmedlem 
Emilie 034 havde før mødet tilkendegivet interesse i posten og vælges enstemmigt.  

b. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Anne Sofie 002 og Astrid 122 vælges som suppleanter til bestyrelsen 

9. Eventuelt 
Der snakkes om belysning på legeplads, boldbane og evt. langs stien – dette kan kun ske 
ved inddragelse af kommunen. Beboerrådet vil kigge på dette ved næste møde.  
 
Mødet sluttede kl. 11.00.  

 


