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Dagsorden til ordinært beboermøde 
Mandag d. 14. marts kl. 19:00 i beboerhuset 

 

 
Kære kollegianere 
 
Vi håber at se mange af jer til beboermødet på mandag d. 14. marts kl. 19.00 i 
beboerhuset. Der vil blive serveret aftensmad i form af pizza samt drikkevarer til alle 
fremmødte. 
 
Da flere af beboerrådets medlemmer er fraflyttet/fraflytter kollegiet er der brug for 
nye frivillige kræfter. Kom og hør mere om mulighederne for at bidrage til at gøre 
Solbakken til et endnu bedre sted at bo ☺  
 
Vi glæder os til at se jer.  
 
Venlig hilsen 
Beboerrådet (beboerraadet@solbakken.dk) 
 

 

Dagsorden 
Bilag er tilgængelige på https://solbakken.dk/beboermoede/  
 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Aflæggelse af beboerrådets beretning for det forløbne år 

 

3. Til og fra BBS 

 

4. Fremlæggelse af DSI Kollegiet Solbakkens regnskab for 2020/2021 

(se bilag 1A) 

 

5. Indkomne forslag 

a. Husorden (stillet af beboerrådet) 

i. Forslaget til ny husorden ses i bilag 2A, mens den aktuelle 

husorden ses i bilag 2B.  

ii. Der stemmes først om hele husordenen. Såfremt denne ikke 

godkendes, stemmes der om ét punkt ad gangen.  

iii. Punkterne 5b-5f kommer til afstemning såfremt punkt 5a (nyt 

forslag til husorden) godkendes.  

b. Forslag om cykling i pergolaen (stillet af beboerrådet) 

i. Punkt 2.8: ”Det er ikke tilladt at cykle i pergolaen, dog er børns 

ikke-trafikcykler undtaget.”  

ændres til  

”Det er ikke tilladt at cykle i pergolaen.” 

https://solbakken.dk/beboermoede/
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c. Forslag om vask og tørring af tøj i lejligheden (stillet af 

beboerrådet) 

i. Punkt 3.2: ”Lejemålet skal holdes opvarmet med ejendommens 

varmeanlæg. Alle beboere opfordres til at lufte grundigt ud flere 

gange dagligt for at undgå fugtskader. Det henstilles, at der kun i 

begrænset omfang tørres tøj i lejemålet.”  

ændres til  

”Lejemålet skal holdes opvarmet med ejendommens 

varmeanlæg. Alle beboere opfordres til at lufte grundigt ud flere 

gange dagligt for at undgå fugtskader. Det henstilles, at der kun i 

begrænset omfang vaskes og tørres tøj i lejemålet.” 

d. Forslag om grill på altaner (stillet af beboerrådet) 

i. Såfremt forslag 1 ikke godkendes, stemmes om forslag 2. 

ii. Forslag 1: Følgende tilføjes som punkt 3.5: ”Det er ikke tilladt at 

grille på altanerne. Dette gælder alle former for grill, inkl. gas- 

og elgrill.”  

iii. Forslag 2: Følgende tilføjes som punkt 3.5: ”Det er ikke tilladt at 

grille på sydaltanen. Dette gælder alle former for grill, inkl. gas- 

og elgrill.” 

e. Forslag om støj (stillet af beboerrådet) 

i. Såfremt forslag 1 ikke godkendes, stemmes om forslag 2. 

ii. Forslag 1: Punkt 5.1 ”Der skal være ro mellem kl. 21.00 - 09.00 

på hverdage, og mellem kl. 21.00 - 13.00 i weekender.”  

ændres til  

”Der skal være ro mellem kl. 21.00 - 09.00 på hverdage, og 

mellem kl. 23.00 - 10.00 i weekender.”  

iii. Forslag 2: Punkt 5.1 ” Der skal være ro mellem kl. 21.00 - 09.00 

på hverdage, og mellem kl. 21.00 - 13.00 i weekender.”  

ændres til  

” Der skal være ro mellem kl. 21.00 - 09.00 på hverdage, og 

mellem kl. 22.00 - 10.00 i weekender.” 

f. Forslag om boring og byggestøj (stillet af beboerrådet) 

i. Såfremt forslag 1 ikke godkendes, stemmes om forslag 2. 

ii. Forslag 1: Punkt 5.2 ”Boring og anden byggestøj er tilladt 

mellem kl. 9.00 og 19.00 på hverdage, og mellem kl. 13.00 og 

19.00 i weekender.”  

ændres til  

”Boring og anden byggestøj er tilladt mellem kl. 9.00 og 19.00 på 

hverdage, og mellem kl. 11.00 og 19.00 i weekender.” 

iii. Forslag 2: Punkt 5.2 ”Boring og anden byggestøj er tilladt 

mellem kl. 9.00 og 19.00 på hverdage, og mellem kl. 13.00 og 

19.00 i weekender.”  

ændres til  

”Boring og anden byggestøj er tilladt mellem kl. 9.00 og 19.00 på 

hverdage, og mellem kl. 11.00 og 19.00 i weekender.” 
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g. Forslag om afskærmning af vinduer i vores sovefaciliteter 

(stillet af Rakul, lok. 111) 

i. ”Kære beboere, Hermed indsendes et forslag om at få 

afskærmning af vinduer i vores sovefaciliteter (her tænkes særlig 

nord-, syd- og øst-værelset samt køkken og på hotellet). Årsagen 

til, at jeg søger om dette er, at jeg synes det er meget ærgerligt at 

personer ikke kan være på deres værelse uden at folk ser direkte 

ind til dem. Dette gør at de er nødt til at have gardinerne trukket 

for hele dagen. Løsning vil være at få sat folie på vinduerne, 

således at folk udefra ikke kan se ind, men dem der er indenfor 

kan se ud. Venlig hilsen Rakul B. Fossdalsá (lok. 111)” 

 

6. Valg af repræsentanter og suppleanter til beboerrådet 

Der skal vælges en ny forperson samt menige medlemmer til beboerrådet.  

 

7. Valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen 

Der skal vælges én repræsentant og en suppleant til bestyrelsen 

 

8. Eventuelt 


