REFERAT
Kollegianerforeningsmøde søndag d.03.02.19
Kl.10-11 på 11.sal
Velkomst v. Styregruppen bl.a. med morgenmad arrangeret af Jakob.
1. Valg af ordstyrer
Jakob
2. Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat)
Maria (skrevet rent af Jakob)
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referart fra forrige møde
Godkendt. Styregruppen arbejder på, at referater bliver tilgængelige på
www.solbakken.dk
5. Nyt fra Styregruppen
Afholdt første møde i december 2018. Her blev der udarbejdet et årshjul. Line
har sørget for at organisere opslagstavlerne i opgangene.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2018. Der kommer hvert år kr. 84.600,ind i kontingent. I 2018 blev der brugt kr. 75.031,30,- og der store poster er bl.a.
Sonos anlæg til Beboerhuset, nyt motionsudstyr, ny ladcykel mv. Regnskabet for
2018 endte i et underskud, da fsb ikke havde overført kontingent for november
og december til kollegianerforeningens konto. Pengene bliver overført i denne
uge og vil indgå i regnskabet for 2019. Der står pr. 3/2-2019 kr. 73-045,02,- på
kontoen og der vil efter overførslen fra fsb være kr. 101.245,02,- til rådighed.
6. Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene
Styregruppen arbejder på at skabe overblik over eksisterende udvalg. Det
oplyses at et udvalg skal bestå af minimum 3 personer og at udvalget hver
måned har kr. 300,- til rådighed til at forsøde det arbejde man laver. Alle udvalg
skal godkendes på et kollegianerforeningsmøde. Alle udvalg er åbne.
7. Indkomne forslag
Alle kvitteringer sendes til kassereren@solbakken.dk. Pengene overføres
hurtigst muligt. Husk at skriv reg. og kontonr. samt hvilket forslag det drejer sig
om.
a. Forslag stillet af Helena F. Jørmundsson, lok.026.
Ønsker at erhverve:
- 6 stk. termokander af mærket Tiger.
- Moca master (kaffemaskine)
- El-kogeplade
- Elkedel
Motivation: Motivationen købet, er at skaffe nogle af de redskaber der bruges i
Lobbyen, når afholdes fødselsdagsfester mv. Det er nogle redskaber som kommer
til at gavne de fleste, hvis ikke alle kollegiets beboer.
Beløb i DKK: Dkk: 2699,-

Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Dkk. 150,Vedligeholdelse er fælles ansvar og Helena er ansvarlig for indkøb af kalkfjerner
mv. som bliver placeret i skabet.
Forslag vedtaget.
b. Forslag stillet af Matthew Daniali, lok. 092
Ønsker at erhverve: Løbebånd til motionsrummet.
Motivation: Jeg vil gerne søge om et løbebånd til motionsrummet. Vores
nuværende løbebånd er meget gammel og virker ikke rigtigt mere. Den kortslutter
ved en høj hastighed, og ved almindelig hastighed laver båndet nogle gange
spontane stop, hvilket rent faktisk kan medføre benskader. Flere af os som bruger
motionsrummet har stor glæde af løbebåndet, hvorfor det kunne være rigtigt fint at
få et nyt, som kan holde i mange år fremover. Jeg vil rigtig gerne står for det.
Beløb i DKK: 6495 kr. inklusiv for levering. Hvis vi ønsker 2 løbebånd er beløbet
13000 kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0 kr.
Det nuværende løbebånd er kun 2 ½ år gammelt og kan fixes for kr. 2400,-.
Forslaget er afvist.
c. Forslag stillet af Matthew Daniali, lok. 092
Ønsker at erhverve: Printer med placering i fællesrummet/læsesal.
Motivation: Jeg vil gerne søge om en printer til vores fællesrum/læsesal. Det
skyldes, at en printer er en stor fordel at have for de mange beboere, som ikke selv
har printer. Derudover står der mange steder, bl.a. under vores facilitetsoversigt, at
vi har en printer. Det er korrekt, at vi har en printer, men den er meget gammel, og
ser ikke ud til at virke. Det kan være jeg tager fejl.
Jeg foreslår derfor at købe en ny, og meget mindre printer, samt blækpatroner. For
at undgå, atm an udnytter printeren, så foreslår jeg, at det er ens eget ansvar at
have papir, men at vi sørger for blæk og farvepatroner.
Beløb i DKK: 500 kr for printeren+ 500 for 5 blækpatroner, så rækker det til lang
tid tid
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 500 kr. for blækpatroner
(estimat).
Der blev lagt vægt på at der er behov for en større/mere professionel printer til så
mange personer. En printer kræver desuden meget vedligeholdelse, hvorfor det
kan blive besværligt.
Forslaget er afvist.
d. Forslag stillet af Maria S. Samuelsen lok. 036
Ønsker at erhverve: En ny symaskine til kollegiet
Motivation: Kollegiets gamle symaskine er defekt, og koster mere at reparere, end
en ny af samme model koster
Beløb i DKK: 4000
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Forhåbentlig ikke nogen.
Hvis der skulle opstå et behov for reparation, søges der særskilt om penge til dette

ved et fremtidigt møde
Forslag vedtaget
e. Forslag stillet af Line Kuhre (Som formand - ikke som privat person) lok.045
Ønsker at erhverve: Printer toner
Motivation: Som formand for kollegianerforeningen skal jeg jævnligt printe
indkaldelser, dagsordner, opslag vedr. Event m.m. Pt. har jeg sendt det ønskede
materiale til BBS, som venligt har printet ønsket materiale og lagt det i min
postkasse. Dette fungerer – men det ville være mere optimalt, hvis jeg blot kunne
printe det der hjemme. F.eks. i forbindelse med dette møde, der skal der printes xantal dagsordner, og det ville lette mit arbejde, hvis jeg blot kunne printe materialet
herhjemme. Samtidig vil jeg så stille min printer til rådighed for beboerrådet, og til
folk som skal bruge printer, til materiale relevant for hele kollegiet, såsom ved
oplysning vedr. Arrangementer o.l.
Beløb i DKK: 500kr/halvårligt max.
Forslag vedtaget
f. Forslag stillet af Line Kuhre (Som privat person) lok.045
Ønsker at erhverve: Afholdelse af Fastelavnsfest. Dato søndag d.3.marts, kl.9,
udenfor.
Der skal anskaffes 3 fastelavns tønder: 1 pap (0-2 år), 1 lille (3-5 år), 1 stor (6-x år)
Pynt, reb, køller, kattedronning- og kattekongekrone, snack o.l.
Stor plastkasse hvor tingene (køller, overskudspynt, reb m.m.) kan opbevares, til
brug til næste år. Det er generelt mit mål, at få skabt en masse tema kasser, således
at disse arrangementer nemt kan sættes op hvert år.
Motivation: Fællesskab skabes ved fælles oplevelser. Lad os holde en skøn
fastelavnsfest.
Det skal nævnes, at en forudsætning for at arrangementet kommer op at stå, er at
der er flere frivillige, der melder sig til at hjælpe med opsætning og nedtagning +
oprydning.
Beløb i DKK:
Pris for 3 tønder 500 kr
Pris for pynt til tønder 200 kr
Pris for indhold til tønder 300 kr (inkl. reb til ophæng, kroner o.l.)
Pris for 3 køller 100 kr
Pris for levering – gratis
Pris for plastkasse – 200kr
I alt kr. 1300,Der bliver ikke handlet noget, før der er et frivilligt team til at stå for afholdelsen af
festen.
Forslag vedtaget.
g. Forslag stillet af Line Kuhre (Som privat person) lok.045
Ønsker at erhverve: Afholdelse af Påskearrangement. Dato torsdag d.18.april, kl.9,
udenfor på børnehavens legeplads, i beboerhuset (lokale er booket).

Der skal anskaffes en masse påskeæg, som gemmes på legepladsen. Vi synger en
påskesang, og så sættes jagten i gang for at finde påskeæg. Efterfølgende vil der
være klippe-klistre arrangement i Beboerhuset, med hygge, kaffe og kage.
Stor plastkasse hvor tingene (sangene til påskejagten, klippeklistre rester, sakse,
skabeloner m.m.) kan opbevares, til brug til næste år. Det er generelt mit mål, at få
skabt en masse tema kasser, således at disse arrangementer nemt kan sættes op
hvert år.
Motivation: Fællesskab skabes ved fælles oplevelser. Lad os holde en skøn
påskefest. Det skal nævnes, at en forudsætning for at arrangementet kommer op at
stå, er at der er flere frivillige, der melder sig til at hjælpe med opsætning og
nedtagning + oprydning.
Beløb i DKK: Pris for påskeæg 500kr, Pris for sakse, pap o.l. 500kr, Pris for levering
– gratis, Pris for plastkasse – 200kr. I alt kr. 1200,Man kan evt. samme dag book lobbyen og lave banko og drikke øl eller lave et
andet arrangement for dem, der ikke har børn.
Forslag vedtaget.
h. Forslag stillet af Marie Mathilde, lok.072
Ønsker at erhverve: Nye gynder til æbletræet (En babygynge + en alm gynge).
Motivation: Babygyngen gik i stykker for et halvt års tid siden, og vi savner en
gynge til de allermindste (sansegyngen på legepladsen er stadig lidt for stor til dem,
der ikke selv kan holde fast) - den alm. børnegynge synger også på sidste vers,
derfor ville det være optimalt at slå to fluer med ét smæk.
Beløb i DKK: En hurtig googlesøgning ligger på 150 kroner pr gynge - Dvs. 300/400
kroner i engangsbeløb.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0 kr.; Gyngerne holder til der
skal købes nye
Hvis vi stemmer for, kan vi risikere at KK piller dem ned. Der er også noget med
forsikring ift. hvis nogle kommer til skade. Hvis nogle kommer til skade, står Line
(formand) for det. Hun foreslår, at vi stemmer imod. Kan man spørge kommunen?
Forslag afvist.
i.

Forslag stillet af Hønseudvalget (kontaktperson på ansøgning Anne Hansen, lok.
043)
Ønsker at erhverve: Tagplader til hønsehuset og redskabsskuret. Vi ønsker at
anlægge tagplader oven på det eksisterende tag på både hønsehuset og
redskabsskuret..
Motivation: Vi forventer at det nye tag kræver indre vedligeholdelse, øge
levetiden på husene samt være pænere i længden at kigge på.
Beløb i DKK: 1000kr
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Ingen.
Forslag vedtaget.

j.

Forslag stillet af Hønseudvalget (kontaktperson på ansøgning Anne Hansen, lok.
043)
Ønsker at erhverve: Et æbletræ til hønsegården

Motivation: Vi ønsker at plante et æbletræ i hønsegården.
1) På sigt vil træet give skygge i hønsegården.
2) Det er flot at kigge på
3) På sigt vil det skabe aktivitet for hønsene ved nedfalden frugt og de får
mulighed for at sidde i træet
4) Grunden til at prisen på træet er dyrere end andet på markedet er at træet
skal have en vis størrelse for at overleve i hønsegården.
Beløb i DKK: 1500kr
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Ingen.
Er der plads til træet, eller skal det fældes om nogle år?
Forslag vedtaget.
k. Forslag stillet af Hønseudvalget (kontaktperson på ansøgning Anne Hansen, lok.
043)
Ønsker at erhverve: Solsejl og kroge til hønsegården.
Motivation: Vi ønsker at købe 2 nye solsejl.
1) Solsejl skal give skygge i den meget solrige hønsegård.
2) Krogene skal gøre det nemmere, flottere og mere holdbart at opsætte
solsejlene
3) Hønsene har behov for skygge på dage med sol.
Beløb i DKK: 500kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Ingen.
Forslag vedtaget.
l. Forslag stillet af 11.salsudvalget (kontaktperson på ansøgning Jóna, lok. 017)
Ønsker at erhverve: Legesager til 11.sal: Togbord, Legoduplo, Køkkenlegetøj,
Pilfindervæg m.m.
Motivation: Legekøkkenet er populært men pt. ubrugeligt. Togbord, til at stå nede
i hjørnet under dartskiven, for at skabe et roligt rum, til dem som synes det hele
kan blive lidt kaos på 11.sal. Lego duplo i det ene rum af legehuset, bl.a. med plader
limet fast til væggen, så børnene kan bygge op ad denne. M.m.
Beløb i DKK: 10.000kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Ingen.
Ikke alle ting står på dagsordenen, men penge går også til f.eks. Chromecast og
dartskive. Hvis der er penge til overs, kan gyngen evt. anskaffes alligevel.
Forslag vedtaget.
m. Forslag stillet af Durita Vilhelm, lok.095
Ønsker at erhverve: Indre-Ydrelår maskine til fitnessrummet
Motivation: Jeg mener at der er mangel på en maskine fitnessrummet der kan
træne lårene foruden at skulle lave squats. Ikke alle har lige gode knæ til at bruge
maskinerne hvor man lægger meget vægt på knæene for at træne lår. Derfor synes
jeg vi skal have denne maskine hvor de med svage knæ også kan træne lår.
Beløb i DKK: 24.500kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Ingen.

Der er ikke interesse for at bruge så mange penge og så meget plads på en så
specifik maskine. Samtidig er det nødvendigt at afsætte penge til vedligehold af
sikkerhedsmæssige årsager.
Forslag afvist.
n. Forslag til vedtægtsændring Stillet af Jakob Forsberg Larsen, 054 (kasserer i
kollegianerforeningen)
Tilføjelse af tegningsregel i vedtægterne, hvilket kræves af banken ifm. adgang til
netbank.
Følgende foreslås indsat som en ny paragraf mellem de nuværende §15 og §16.
§XX Tegningsregel
1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses
forfald af formanden eller kassereren i foreningen sammen med to
styregruppens medlemmer.
2. Styregruppen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over
dankort/netbank til foreningens bankkonti hver for sig.
Forslag vedtaget.
o. Forslag stillet af Ása Waag, lok.126
Ønsker at erhverve: En hjørnesofa i kunstleder fra Myhome
Motivation: Den gamle sofa er i stykker.
1) Alle puderne og hynderne kan tages af
2) Det er flot god at side i og den er til 8 pers.
Beløb i DKK: 18.000kr.
Asa har fået et tilbud på et møbel-sæt, så hun vil ”annullere” de kommende forslag.
Grunden til, at de er så dyre er, at beboerservice stiller krav til dem ift. at
vedligehold og rengøring skal være nemt osv.
De sofaer, vi har nu er ca. 6 år gamle. Dvs. det er levetiden på sofaer heroppe.
Dem vi har nu, er blevet tisset i + vi har haft dem mens der har været væggelus.
Derfor trænger de til at blive skiftet ud. Og det er nok en god idé at vælge
læder/kunstlæder næste gang.
Der er mulighed for at stemme om nye forslag på et ekstra møde senere.
Forslag o, p, q og r trukket tilbage.
p. Forslag stillet af Ása Waag, lok.126
Ønsker at erhverve: Et sofabord fra Myhome
Motivation: Det gamle er i stykker.
1) Det er solidt
2) Det har 4 ben
Beløb i DKK: 3759 kr.
Forslag o, p, q og r trukket tilbage.
q. Forslag stillet af Ása Waag, lok.126
Ønsker at erhverve: En hjørnesofa i læder fra Idémøbler
Motivation: Den gamle sofa er i stykker.
1) Alle puderne og hynderne kan tages af
2) Det er flot god at side i og den er til 8 pers.

3) God kvalitet og læder
Beløb i DKK: 26.000kr.
Forslag o, p, q og r trukket tilbage.
r. Forslag stillet af Ása Waag, lok.126
Ønsker at erhverve: Et sofabord fra Idémøbler
Motivation: Det gamle er i stykker.
1) Det er solidt
2) Det har 4 ben
Beløb i DKK: 4000 kr.
Forslag o, p, q og r trukket tilbage.
s. Forslag stillet af Jákup Slættalíð, lok.126
Ønsker at erhverve: Triathlon deadlift jack til motionsrummet
Motivation: Praktisk deadlift jack, der løfter hele vægtstangen fra jorden, inklusiv
de vægtskiver der er på stangen. Gør det væsentligt nemmere at skifte vægte når
man skal "deadlifte".
Beløb i DKK: 1000 kr.
Det anbefales at mærke udstyret i motionsrummet da der har været tyveri. Fx
brændmærke med ”Solbakken”.
Forslag vedtaget.
t. Forslag stillet af Jákup Slættalíð, lok.126
Ønsker at erhverve: 20 kg vægtskive til motionsrummet
Motivation: Da en 20 kg vægtskive er blevet stjålet, ønskes der en ny til
motionsrummet.
Beløb i DKK: 800 kr.
Forslag vedtaget.
u. Forslag stillet af Ása Waag, lok.126
Forslaget går på at oprette et motionsudvalg. Der er allerede følgende personer
med ønske om at være med:
Asa Waag (mig) LOK 126
Jákup Slættalíd LOK 126
Dan Brimsvik LOK 041
Oprettelse af udvalget er godkendt.
8. Evt

a. Der ”mangler” personer i værkstedsudvalget, fordi så mange gerne vil låne
nøgler. Man kan henvende sig til Leif (BBS), for at blive medlem.
Værkstedsnøglen, nøgle til ladcykler osv. kan evt. fremover komme til at hænge
i nøgleskabet i vaskeriet, men det er ikke endeligt oppe at køre endnu.
Det foreslås at der laves en liste over personer med værkstedsnøgle og deres
lokalnumre og hæng dem i opgangene, så det er de samme få personer, der
låner ud hele tiden.
b. Asa søger om kr. 5000,- til vedligehold af løbebånd, romaskine og cykel. Det kan
gøres så billigt, fordi det er samme firma som har leveret cykel og løbebånd. Der

søges på næste møde om penge til fast årlig vedligehold til samme pris.
Forslaget på ét engangsbeløb på kr. 5000,- er godkendt. (der kan
godkendes forslag for op til kr. 5000.- pr. møde uden forudgående
ansøgning).
c. Maria foreslår halv-årlig gårddag/vedligeholdelsesdag af f.eks. motionsrum,
værksted, 11.sal, cykler, legeplads osv. og efterspørger frivillige der vil hjælpe
med at arrangere/starte udvalg, som står for det. Man kan evt. også snakke med
Leif om, hvad der trænger til at blive gjort.
9. Tak for i dag.

