
Referat 

Kollegianerforeningsmøde søndag d. 20/3/22 
Kl. 10 på 11.sal 

 

11 beboere var mødt ved mødestart og en kom lidt senere 
 
 

1. Ordstyrer: Signe 
2. Referent: Judith 
3. Dagsordenen var godkendt 
4. Referat fra forrige møde blev godkendt 
5. Nyt fra Styregruppen: 

1. Nuværende medlemmer er: Rakul, Rannvá, Brynjálv, Emilie, Bjørg, Signe og Judith. 
Der er åben for tilgang af nye medlemmer.  

2. Bekræftelse af tilføjelse til vedtægternes § 5 (bilag) - enstemmigt med 11 stemmer 
for.   

3. Regneskab for 2021 blev gennemgået og der blev informeret om hvor man kan 
kigge nærmere på det  

4. Overblik over udvalg 
1. Hønseudvalg: Der sker ikke noget i øjeblikket med at få nye høns. Hønse 

gården er ikke rengjort og gjort klar til at få nye høns. Spørgsmålet er om der 
kan lade sig gøre at få nye høns, som faktisk trives og som har det godt i 
nuværende gård. Man er velkommen til at skrive til hønseudvalget eller 
melde sig ind i udvalget, hvis man vil hjælpe og gøre sin indflydelse 
gældende. 

2. Motionsudvalg: Det kører som det skal, med rengøring osv. 
3. Bytterum: Man ønsker at skabe en kultur omkring bytterummet, således at 

folk føler ansvar for det og holder det pænt. 
4. Barudvalg: corona har været årsag til at der ikke har været aktivitet her.  
5. Tøjbytteudvalg: Kører godt 
6. TV-udvalg: kører  
7. Højbedeudvalg: Alle som søgt om højbede har fået det 
8. Værkstedsudvalg: Ønske om at finde et bedre nøglesystem til det. 
9. 11. Sal udvalg og Båludvalg: er nedlagt, men det vil være skønt hvis 

nogen vil genstarte det.  
 

Man er altid velkommen til at starte nye udvalg. Det gøres ved at sende en mail til 
kollegianerforeningen@solbakken.dk senest 5 dage før næste kollegianerforeningsmøde 
og meddele det som et punkt til dagsordenen. Det nye udvalg kan så stemmes igennem på 
fællesmødet.  
Nogle overvejer at starte et  hundeudvalg. 

 
a. Forslag stillet af Sarah Nyvang Kristensen, 135 - 11 stemmer for  
Udvalg: Bytterumsudvalg 
Ønsker at erhverve: 
Vi vil gerne søge om penge til oprydning og organisering af bytterummet. Konkret er der 
tale om gennemsigtige plastikkasser, tusser, plastikposer, handsker og hvad der ellers 
viser sig at være nyttigt dernede. 
Motivation: 
Det er dejligt at have et opryddet bytterum som alle kan bruge. 
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Beløb i DKK: 1.000 
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0 
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Sarah Nyvang Kristensen 
Dato for erhvervelse/udførelse: Inden påske 
Ansvarlig for evt. opsætning/montering: Sarah Nyvang Kristensen 

 
b. Forslag stillet af Signe Thorup Elmelund, lok. 15 - 11 stemmer for 
Udvalg: Kollegianerforeningen 
Ønsker at erhverve: 
6 termokander - 4 til kaffe og 2 til the 
120 kr. pr. stk. 
https://www.postme.com/tiger-termokande-sort-
1l?gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_aZl51b7kK7FBJ6SwRNXVcTsRLMgKfobb_Z
OqJlXS1o_4RDfgBe64gaAvSkEALw_wcB 
Motivation: 
Til at stå i baren til brug ved kollegianerforeningsmøder el. andet. 
Beløb i DKK: 750 DKK 
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0 
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Signe Thorup Elmelund 
Dato for erhvervelse/udførelse: April 2022 
Ansvarlig for evt. opsætning/montering: Signe Thorup Elmelund 

 
  
c. Forslag stillet af Signe Thorup Elmelund, lok. 15 - 11 stemmer for  
Ønsker at erhverve: 
Brænde til bålpladsen. Jeg tænker ovntørret birk 1,8 kubikmeter 
https://www.silvan.dk/pejsetaarn-ovntoerret-birk?id=2180-
9845937&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrO3eW7uF1lishW-
AVcnarKPNFFkisO0UZYvaxw3M-QZERgXaFGulSBoCrPIQAvD_BwE 
Motivation: 
Så vi kan lave bål i sommer 
Beløb i DKK: 3.000 DKK 
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0 
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Signe Thorup Elmelund 
Dato for erhvervelse/udførelse: Marts 2022 
Ansvarlig for evt. opsætning/montering: Signe Thorup Elmelund 

 
Det drøftes hvordan man fremadrettet kan lukke brænde inde, fordi der har været episoder 
hvor det er blevet stjålet. Det undersøges om brændet i første omgang kan stå i skuret for 
farligt affald og måske på sigt kan få sit eget skur.  

 
 

1. Evt. 
1. Spontan ansøgning på 750,- 11 stemmer for  
2. Kompostløsing til have affald (Kim). Søger for kr.5173,- 5 stemmer for, 5 imod, 1 

blank 
3. Sommerfest 

2. Tak for i dag. 
  
  

  
Spørgsmål til referatet kan rettes til kollegianerforeningen@solbakken.dk 


