Dagsorden
Kollegianerforeningsmøde søndag d.22.09.19
Kl.10-11 på 11.sal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer
Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat)
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forrige møde (bl.a. tilgængeligt i vaskeriet samt på FB)
Nyt fra Styregruppen
Gennemgang af økonomien
Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene
Indkomne forslag
”Forslag” stillet af Line Kuhre , lok.045.
Valg af ny forperson
Da jeg ikke selv kan være tilstede til mødet grundet barnedåb i familien, kommer der her
en kort begrundelse. Jeg synes det er både spændende og sjovt at være forperson, men
har desværre ikke den tid det kræver, for at lave et godt stykke arbejde, som jeg selv kan
være tilfreds med.
Den som overtager posten hjælper jeg naturligvis i gang, om nødvendigt.
Jeg har fået penge til printertoner, i forhold til at printe opslag. Næste formand skal bare
sige til, så printer jeg naturligvis, da der fortsat er toner tilbage. Jeg har noter klar. Godt
møde. J Line
Punkt 1:
Ansøger/udvalg:
Lydia Mikkelsen
Kontaktoplysninger (lokal nr., tlf., mail):
Lok. 91
22290261
lydiamikkelsen@gmail.com
Ønsker at erhverve:
Trampolin
Motivation:
Børnene
Beløb i DKK:
3000-7000 kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger:
500kr. pr. år. ???
Dato for forventet erhvervelse:
Dato for evt. opsætning/montering:

Punkt 2:
Ansøger/udvalg: ADEVIYE OKUTAN, evt. et arrangement-udvalg
Kontaktoplysninger (lokal nr., tlf., mail): 112, 71477868, adeviyeokutan@gmail.com
Ønsker at afholde et arrangement: jeg ønsker at afholde et arrangement som består af 1
foredrag og 1-dags workshop om “Det glade barn-metoden” med psykoterapeut, filosofisk
rådgiver og forfatter Mads Dalgaard i Beboerhuset for kollegiets beboere. Dette er et
forældrekursud som normalt koster ca. 1700 kr. pr. person. Jeg har fået en særpris, efter
jeg forklarede ham, at vi er et familiekollegie. Imens arrangementet afholdes, vil der være
børnepasser til stede i lobbyen/11.sal, så alle kan få mulighed for at deltage.
Arrangementet vil ligge i en weekend eller over flere weeke nder i Oktober, udenfor
skoleferien. Workshopsene vil være fordelt efter ønskede emner, som vi sammen
bestemmer med Mads efter foredraget, alt efter hvor behovet ligger.
Link til Mads’ website om metoden: https://spark.adobe.com/page/jKoem73Fvk0HW/
Motivation: personlig udvikling af kollegianere som forældre eller potentielle forældre, for
et bedre familiemiljø på kollegiet og glade børn i vores samfund.
Beløb i DKK: 2x2500 kr. for foredragsholder, 1000 kr til børnepasning og forplejning.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Ingen
Dato for forventet erhvervelse: Oktober 2019
Dato for evt. opsætning/montering: ingen
Kontakt ved behov for service: Ingen
Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening: Adeviye Okutan
Punkt 3:
Ansøgning til Kollegianerforeningen på Solbakken Kollegium
Ansøger/udvalg: Conrad 015
Kontaktoplysninger (lokal nr., tlf., mail): 015, 50598171, conradelmelund@gmail.com
Ønsker at erhverve:
8 stikdåser til læsesalen
Motivation:
Det er svært at presse sit stik ned i de gamle stikdåser
Beløb i DKK:
356 (i Føtex)
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Dato for forventet erhvervelse: september/hvis godkendt
Dato for evt. opsætning/montering:
Samme sag
Kontakt ved behov for service:
015

Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening: 015
Punkt 4:
Ansøger/udvalg: Motionsudvalget
Kontaktoplysninger (lokal nr., tlf., mail):
Asa Waag
Lok 126
53223330
Motion.solbakken@gmail.com
Punkt 4
Ønsker at erhverve:
2 stk. yoga måtter
Motivation:
Dem vi har er gamle og i stykker + at vi kan bruge flere
Beløb i DKK:
1900 kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger:
Ingen. Vi køber nye da de bliver slidt
Dato for forventet erhvervelse: Snares
Dato for evt. opsætning/montering:
Med det samme når de kommer hjem
Kontakt ved behov for service:
Motionsudvalget
Punkt 5
Ønsker at erhverve:
Håndvægtsæt 1-10 kg m lodret stativ
Motivation:
Der mangler vægte i de små kg. Og dem vi har er for stort spring imellem kiloene.
Beløb i DKK:
4200 kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger:
Ingen
Dato for forventet erhvervelse: D. 23.09.19
Dato for evt. opsætning/montering: Med det samme det kommer hjem.
Kontakt ved behov for service: Motionsudvalget
Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening:
Asa Waag – Motionsudvalget
Punkt 6
Ansøger: Barudvalget
Kontaktoplysninger: (lokal nr., tlf., mail): Brynjálv Nicolajsen, 078, 93945895,
skybarsolbakken@gmail.com
Ønsker at erhverve: 86’ LG Smart tv + tv vægopslag

Motivation: Projektoren kan ikke bruges i lystimerne, og billedet er stadig for svagt selvom
gardinerne er nede. Den sidder uforsvarligt løst og for tæt ift. lærredet. Den er svær at
have med at gøre, og man må have en ekstern computer.
Et nyt tv som er nemt at bruge for kollegianere, skal bruges til blandt andet: sport events,
børnebiograf, pubquiz og andre store events (eurovision, x-factor finale o.a)
Beløb i DKK: 16.299
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Dato for forventet erhvervelse: Uge 40
Dato for evt. opsætning/montering: Uge 40
Kontakt ved behov for service:
Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening:
Punkt 7
Ansøger: Barudvalg
Kontaktoplysninger: (lokal nr., tlf., mail): Brynjálv Nicolajsen, 078, 93945895,
skybarsolbakken@gmail.com
Ønsker at erhverve: Stationær Computer.
Motivation: Den nuværende computer er mindst ti år, den arbejder utrolig sent og har ikke
wifi. Den skal bruges at holde styr på barens regnskab, styre musik, styre pubquiz, styre
børnebiograf og de andre events.
Beløb i DKK: 5500
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Punkt 8
Ansøger: Barudvalg
Kontaktoplysninger: (lokal nr., tlf., mail): Jákup Slættalíð, lokal 126,
skybarsolbakken@gmail.com
Ønsker at erhverve: Forskellige køkkenredskaber: Hurtig kaffemaskine, elkedel,
popcornmaskine, isterningemaskine og evt. andre nyttige ting.
Motivation: Popcorn til børnebiograf, kaffe til de voksne, the til de voksne og kølige lækre
cocktails
Beløb i DKK: 6000,Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Dato for forventet erhvervelse: Uge 40
Dato for evt. opsætning/montering: Uge 40
Kontakt ved behov for service:
Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening:
Punkt 9
Ansøger: Barudvalg
Kontaktoplysninger: (lokal nr., tlf., mail): Dan Brimsvík, Lokal 041,
skybarsolbakken@gmail.com
Ønsker at erhverve: Dartskive, vægbeskyttende gummiring, ledlys til skiven + 2x dart
måtter at skåne gulvet.

Motivation: I og med at dart er blevet rigtigt populært blandt kollegianere, er der planer
om at sætte en yderligere skive op. Gulvet og væggen skal derfor selvfølgelig skånes mest
muligt.
Beløb i DKK: 2000
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Dato for forventet erhvervelse: Uge 40
Dato for evt. opsætning/montering: Uge 40
Kontakt ved behov for service:
Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening:
Punkt 10
Ansøger: Barudvalg
Kontaktoplysninger: (lokal nr., tlf., mail): Brynjálv Nicolajsen,lokal 078, billovfo@gmail.com
Ønsker at erhverve: lydabsorberende skillevægge evt. med hjul
Motivation: For at minimere lyd ifm., events på 11sal. Også en god mulighed for at dele
rummet i 2.
Beløb i DKK: 5200
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Dato for forventet erhvervelse: Uge 40
Dato for evt. opsætning/montering: Uge 40
Kontakt ved behov for service:
Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening:
Punkt 11
Ansøger: Barudvalget
Kontaktoplysninger: (lokal nr., tlf., mail): Brynjálv Nicolajsen, 078, 93945895,
skybarsolbakken@gmail.com
Ønsker at erhverve: At forandre vedtægt § 13: (Det med fed skrift er nyt)
§ 13 – Foreningens udvalg
1.
Fællesmødet kan oprette og ophæve udvalg efter behov.
2.
Ethvert udvalg har myndigheden over dets ejendele og lokale.
3.
Ethvert udvalg kan selv lave sit eget reglement. Reglementet skal dog godkendes af
kollegianerforeningens ledelse, og kan annulleres til enhver tid af
kollegianerforeningens ledelse.
4.
Ethvert udvalg råder over 300 kr./mdr. uden specifikation, dvs. de kan bruges efter
udvalgets ønsker. Beløbet må akkumuleres, dog kun over tre mdr. således at maks. 900
kr. kan udbetales til uspecificeret anvendelse.
5.
Udvalg, der er kapitalskabende, skal kvartalsvis aflægge regnskab til kassereren og et
medlem af kollegianerforeningens ledelse eller til to medlemmer af
kollegianerforeningens ledelse.
6.
Udvalg, der er kapitalskabende, skal have en styregruppe med et ulige tal af
medlemmer (dog max 7)
I.
Valg til styregruppe skal være engang om året og man sidder i et år ad gangen.
Der skal meldes ud mindst en uge før styregruppe valg.

II.

III.
IV.

V.
VI.

For være medlem af styregruppen skal man have været aktivt medlem i det
specifikke udvalg i minimum 3 måneder op til valget. (man er aktivt medlem
hvis man deltager til møder og arrangementer. Hvis man ikke har mulighed at
deltage, kan man sige fra, og vil stadig blive betragtet som aktivt medlem.)
Alle medlemmer af det specifikke udvalg kan stemme til styregruppevalg.
Styregruppen vælger selv formand, næstformand og kasserer.
Styregruppe kan, om der er en bred enighed, uden varsel smide inaktive
medlemmer ud af et udvalg, for at have bedst styr på organisationen. –
Såfremt man er smidt ud, kan man henvende sig til styregruppe for at blive
medlem igen.
Kun medlemmer af styregruppe skal/kan have nøgler til udvalgets arealer. Det
vil være muligt for andre udvalgsmedlemmer at låne nøgle.
Nye nøgler skal IKKE gives ud til kapitalskabende udvalgslokaler, uden at BBS
har fået skriftligt besked fra Kollegianerforeningens ledelse i samarbejde med
styregruppen for det specifikke udvalg.

Motivation: For nr 3:
For at få styr på hvem der har autoriteten på diverse ting og sager. Kort tid siden var der
en kollegianer der spurgte om at låne ting som tilhører 11 sal, og der var uenighed og
spørgsmål hvorvidt et udvalg havde myndighed at sige ja/nej.
For nr 5:
For at beskytte kapitalskabende udvalgs ejendele. Der har være uautoriseret aktivitet i
barudvalgets lokaler, hvor nogle kollegianere har åbnet og der har været totalt kaos i
regnskabet bagefter. Desuden har vi oplevet at nogle personlige ejendele hos udvalgets
medlemmer er gået i stykker, og folk bruger mikroovn og andet. Vi må have klare
retningslinjer om hvad vi må og ikke må – Barudvalgets medlemmer har ikke følt at de kan
gøre noget, da der ingen klare og tydelige vedtægter har været.
Punkt 12
Ansøger: Brynjálv Nicolajsen
Kontaktoplysninger: (lokal nr., tlf., mail): Brynjálv Nicolajsen, 078, 93945895,
billovfo@gmail.com
Ønsker at erhverve:
Forandre vedtægt § 9 til følgende: (Det med fed skrift er nyt)
§ 9 – Vilkår for at stille forslag
1.
Fællesmødet har ansvaret for kollegianerforeningens besiddelser, foreningens
praktiske og administrative funktioner og disponerer over foreningens midler.
2.
Alle forslag om nyanskaffelser skal indeholde en gennemførelses- og
vedligeholdelsesplan samt en projektansvarlig for at kunne vedtages.
3.
Alle projekter om en evt. nyanskaffelse har en udløbstid på 3 måneder fra den dag,
ansøgning blev vedtaget. Såfremt projektet ikke er gennemført til tidsfristen, vil det
medføre en annullering og midler falder tilbage til kollegianerforeningen. Ved
særlige tilfælde kan kollegianerforenings ledelse godkende forsinkede projekter.
4.
På ledelsesmøder og fællesmødet gennemgås de igangværende gennemførelses- og
vedligeholdelsesplaner som et fast punkt på dagsorden, den projektansvarlige
indkaldes til mødet.

5.

”Den projektansvarlige mister retten til at stille nye forslag til fællesmødet, så længe
gennemførelses- og vedligeholdelsesplaner ikke følges.”

Motivation: For bedre at holde styr på økonomien hos kollegianerforeningen. Kan ikke
være meningen at kollegianerforeningen skylder et beløb væk til en nyerhvervelse, som
blev vedtaget for flere måneder/år siden.
Punkt 13
Jeg vil hermed søge om medlemskab i kollegianerforeningen. Jeg henviser til Vedtægt § 11
Vedtægt § 11 – Foreningens ledelse
”1. Foreningens daglige ledelse varetages af kollegianerforeningens ledelse, der består af et
ulige antal medlemmer fastsat af fællesmødet, dog mindst 3 kollegianere.”
Der er pt. 4 medlemmer i kollegianerforeningen.
Vh Brynjálv Nicolajsen, lokal 078, 93945895, billovfo@gmail.com
Punkt 14
Ansøger/udvalg:
Jákup Slættalíð
Kontaktoplysninger (lokal nr., tlf., mail):
126, 52726546, j.slatt@hotmail.com
Ønsker at oprette:
Tv-udvalg
Medlemmer:
Jákup Slættalíð, Brynjálv Nicolajsen og Dan Brimsvik
Motivation:
At have mulighed for at vise kanaler i tv'et på 11. sal - evt. kun ved arrangementer.
Der er ikke besluttet hvilken udbyder der vælges, da det også kommer an på om
ansøgningen om et nyt tv kommer igennem.
Går ansøgningen ovenfor igennem, søges der samtidig penge til at få oprettet en tvpakke.
Beløb i DKK:
800
Forventede månedlige omkostninger:
Vælges boxer som udbyder.
392 kr pr. måned. Dog 292 kr de første 6 måneder.
Dato for forventet oprettelse:
30-09-2019
Kontakt (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening:
Jákup Slættalíð
9. Evt.

