DAGSORDEN
Kollegianerforeningsmøde søndag d.30/1/2022
Kl. 10 på 11.sal
1. Valg af ordstyrer
Signe Thorup Elmelund (Godkendt)
2. Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat)
Emilie Ø. Pedersen (Godkendt)
3. Godkendelse af dagsorden (Godkendt)
4. Godkendelse af referat fra forrige møde (Godkendt)
5. Nyt fra Styregruppen
a. Forslag om tilføjelse til vedtægternes § 5 - Se bilag (Godkendt)
b. Styregruppen foreslår at udnævne Signe Thorup Elmelund (lok. 15) til forperson for
foreningen. Dette skal godkendes af fællesmødet jf. vedtægternes § 11,2
(Godkendt)
c. Forsøger at danne aktuelt overblik over udvalg
Styregruppen arbejder på at danne et overblik over udvalgene og deres medlemmer
samt at få en kontaktperson pr. udvalg.
d. Regnskab 2021
Mangler at få det tilsendt fra Jakob - udskudt til næste møde.
e. Hvis man vil være med i styregruppen så kontakt Signe Thorup Elmelund.
6. Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene
7. Indkomne forslag (Der er indkomne forslag for beløb i alt: 5620 kr. eksklusiv
vedligeholdelse. Indestående til rådighed på kontoen: 104.000 kr.)
a. Forslag stillet af Simon Kjøller, lokalnr. 63, tlf. 2245 8033
Ønsker at erhverve:
Dørmåtter til alle syv opgange.
Motivation:
For at mindske jord, mudder og anden snavs i resten af opgangen - især i efterårs- og
vintermånederne. Min tanke er helt alm. måtter som disse:
https://www.bauhaus.dk/astra-smudsmatte-azurit-gra-120x80-cm. Jeg er i tvivl om
Kollegianerforeningen er det rigtige forum for mit forslag; hvis ikke må I endelig sige til.
Desuden kan det være BBS skal nikke ja til forslaget inden.
Beløb i DKK: 1120
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Simon Kjøller
Dato for erhvervelse/udførelse: 2/2-2022
Ansvarlig for evt. opsætning/montering: Simon Kjøller
Dato for evt. opsætning/montering: 2/2-2022
Godkendt: 15 for ud af 16 - der skal dog lige snakkes med BBS ang. godkendelse og
formaliteter.
B. Forslag stillet af Sølvi Fossdalsá, 111, 60241890

Udvalg: Motionsudvalget
Ønsker at erhverve:
Håndvægte, træningsmåtter og bænk
Motivation:
Over de seneste 2 år er der blevet stjålet adskille ting fra motionsrummet, og noget af det
har haft en betydelig negativ effekt på kvaliteten af træningen. Dette er bl.a. 2 x 10 kg
håndvægte, 1 x 12,5 kg håndvægt, og 2 træningsmåtter. Derudover er en bænk gået i
stykker, hvorfor vi har brug for at erstatte den. Da ting rimelig hurtigt bliver solgt på DBA, så
vil beløbet være nyprisen, men vi vil forsøge at købe brugte ting fra DBA/FB Marketplace.
Beløb i DKK: 4500
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Sølvi Fossdalsá
Dato for erhvervelse/udførelse: 21/2-2022
Ansvarlig for evt. opsætning/montering: Sølvi Fossdalsá
Dato for evt. opsætning/montering: 21/2-2022
Kontaktperson ved behov for service: Motionsudvalget
Kontaktperson (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening: Motionsudvalget
Godkendt: 15 for ud af 16.
Måder at undgå tyveri på bør vendes i motionsudvalget.
8. Evt.
Ladcykler:
- mangler nøgler
- 1 er i stykker
- Ikke godkendte bremser på dem
Forslag om at nedlægge ladcykler fra kollegiet kan blive bragt op ved næste møde.
Evt. skal der genoprettes et cykeludvalg, men det kræver min. 2 personer som tager
ansvaret.
Nyt forslag:
a. Forslag stillet af Bjørg Klakstein
Ønsker at erhverve:
Tæpperenser
Motivation:
For at man ikke skal leje en tæpperenser kunne kollegiet anskaffe sig en til fælles brug. Kan
bruges til sofaer og tæpper.
Beløb i DKK: ca. 3700,Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Bjørg Klakstein
Dato for erhvervelse/udførelse:
Ansvarlig for evt. opsætning/montering: Bjørg Klakstein
Dato for evt. opsætning/montering:
Godkendt: 15 for ud af 15.

Drøftelse om efterfølger af byggeri:
Såning af græs - BBS eller kommunen?
Opsætning af trapper på nordsiden igen
Manuel vil spørge BBS.
9. Tak for i dag.

BILAG
5,a
Paragraffens nuværende ordlyd:
§ 5 – Kollegianerforenings fællesmøde
1. Foreningens øverste besluttende myndighed er kollegianerforeningens
fællesmøde
2. Kollegianerforeningens fællesmøde afholdes mindst 6 gange årligt
Tilføjelses forslag:

§ 5 – Kollegianerforenings fællesmøde
1. Foreningens øverste besluttende myndighed er kollegianerforeningens
fællesmøde.
2. Kollegianerforeningens fællesmøde afholdes mindst 6 gange årligt.
3. Et eller flere af de 6 årlige møder kan falde ud, hvis der ikke er nogen
indkomne ansøgninger eller øvrige punkter til dagsordenen.

