
DAGSORDEN
Kollegianerforeningsmøde søndag d. 12/6/22

Kl. 10 på 11.sal

d. 15/5/22 skete det tragiske at Rasmus Ejbye Vadstrup omkom ved et hjertestop i hans og Emilies
lejlighed her på Solbakken. Der var en buket og en hilsen ved begravelsen fra os alle. Den korte tid
vi havde Rasmus her på kollegiet, nåede han at glæde mange medkollegianere med sit initiativrige
og imødekommende væsen bl.a. gennem løbeklubben. Vi vil savne ham!
Vi indleder kollegianerforeningsmødet med et minuts stilhed for Rasmus.

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden - offentliggjort rettidigt på hjemmeside og opslagstavler.
4. Godkendelse af referat fra forrige møde - ses på opslagstavler og hjemmeside.

5. Nyt fra Styregruppen
a. Forslag om tilføjelse til vedtægternes § 11 angående foreningens ledelse.

Afstemningen om de to punkter foregår af to særskilte afstemninger. Se bilag.

6. Nyt fra udvalgene. Se oversigt på opslagstavlen i din opgang.
a. Har nogen lyst at fortsætte med løbeudvalget?

7. Indkomne forslag
(Der er indkomne forslag for beløb i alt: 26.332 kr. + 7200 kr. i årlige omkostninger til høns.
Der står pt. ca. 122.000 kr. på kontoen)

a. Forslag stillet af Hønseudvalget - vi fremstiller en liste over udvalgets medlemmer og
kontaktinformationer.
Ønsker at erhverve:
Hønseudvalget søger penge til genopstart af hønsegården Omeletten. Beløbet
omfatter indkøb af høns, foder, strøelse og leveringsomkostninger - og herefter har
vi anslået et beløb til indkøb af foder og strøelse løbende (cirka hver 2. måned). Til
mødet medbringes et overblik af vores beregninger for hele budgettet.
Motivation:
En hyggelig aktivitet for alle familier der har lyst til at være med, hvor vi sammen
lærer hvad der skal til for at give høns et godt liv, og de involverede familier får
selvfølgelig lov til at beholde æggene i den uge, hvor man passer hønsegården. Alle
andre beboere får desuden lidt ekstra hygge når man er ude på græsplænen, hvor
man kan komme og kigge hvad hønsene laver i dag :-) Vi laver pasningsvejledninger
til dem der vil være med, så det er let at gå til, og vi fremstiller også nogle infoskilte
ude foran Omeletten, så folk der går forbi kan læse lidt om vores høns.
Beløb i DKK: 3300
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger (denne udgift godkendes også af
mødet, såfremt forslaget går igennem):
Forventede udgifter pr. 2 måneder er estimeret til 1200 kr. Dvs. årlige omkostninger
bliver 1200 * 6 = 7200 kr



Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Hønseudvalget
Dato for erhvervelse/udførelse: Uge 25 - Snarest muligt efter godkendelse af beløb.
Foder og strøelse bestilles, og høns afhentes umiddelbart efter foder og strøelse er
leveret.
Kontaktperson (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening: Hønseudvalget

b. Forslag stillet af Bjørg, lokal 075, 60536568
Ønsker at erhverve:
Et fadølsanlæg til beboerhuset til 6323kr. det er nedsat i pris fra 9151kr
Motivation:
Det ville være godt, at der var et fadølsanlæg inde i beboerhuset i forbindelse med
fester og andre arrangementer. Der blev til sidste kollegianermøde foreslået at
anskaffe et fadølsanlæg til beboerhuset. Der var stor opbakning omkring det. Men
det blev besluttet at undersøge det nærmere til næste møde. Se evt. link:
https://www.xn--fadlsanlg-kb-edb0wja.dk/komplet-saet-fad-lsanlaeg-kontakt-40-k-2
-linjer-h-rustfrit-stal-50-liter-med-membranpumpe-l-tryk/a-452938/
Beløb i DKK: 6532
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: Svar skyldig
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Bjørg Klakstein
Dato for erhvervelse/udførelse: August 2022
Ansvarlig for evt. opsætning/montering: Bjørg Klakstein
Kontaktperson ved behov for service: Bjørg Klakstein
Kontaktperson (ansøger/udvalg) ved behov for hjælp til betjening:Bjørg Klakstein

c. Forslag stillet af Signe Thorup Elmelund, lok. 015, 50737691
Ønsker at erhverve:
4 nye borde (120 x 80) til 11. sal
Linnoliumsplade og birkestel
Slidstærke, lette at rengøre og lyddæmpende
https://www.ajprodukter.dk/skole/borde/kantineborde/bord-25872-25876
Motivation:
De gamle er udtjente. Jeg havde en ansøgning på sidste møde, som gik igennem,
men prisen var steget og jeg havde ikke medregnet fragt.
Beløb i DKK: 13.500
(3.056,25 kr. pr stk, i alt: 12.225 kr. + fragt på 978 kr. - jeg regner med 10 % rabat, så
det lander lidt billigere, men nu vil jeg gerne sikre mig at jeg ikke ansøger om for
lidt)
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Signe Thorup Elmelund
Dato for erhvervelse/udførelse: Sommer/Efterår 2022

d. Forslag stillet af Signe Thorup Elmelund, lok. 015, 50737691
Ønsker at erhverve:
Nyt væghængt puslebord til parktoilettet + cover til puslehynde.
Galvaniseret stål, bæreevne på 80 kg.
https://babyshower.dk/shop/puslebord-til-vaeg-groen-metal-vegga-3438p.html
Limegrøn farve kunne være sjovt, ligesom vægen dernede. Hvid, sort, rød, blå er

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ajprodukter.dk%2Fskole%2Fborde%2Fkantineborde%2Fbord-25872-25876&data=04%7C01%7Cinfo%40ajprodukter.dk%7C1ca1a4e34fae4232707608da0748d2d1%7Cc3b35f59d5f044c1a7a630e61eb225ce%7C1%7C0%7C637830306740259728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=tPJCH9O7Q0G%2BPWFM1IlsCA79tI3IQ9xMzMzyXjusXRI%3D&reserved=0
https://babyshower.dk/shop/puslebord-til-vaeg-groen-metal-vegga-3438p.html


også en mulighed, jeg hører gerne hvad der er stemning for på mødet.
Motivation:
Det nuværende er træt og ikke så robust (kan kun holde til 15 kg.)
Beløb i DKK: 3.000 kr.
(puslebordet koster 2.445 kr. og cover til pude 278 kr. men vil gerne gardere mig lidt
mod eventuelle små prisstigninger)
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Signe Thorup Elmelund
Dato for erhvervelse/udførelse: Sommer/Efterår 2022

8. Evt.

9. Tak for i dag.



BILAG

5,a
Der stemmes om tilføjelse af nedenstående to punkter til vedtægternes § 11.
Afstemningen om de to punkter foregår ved to særskilte afstemninger.

Foreningens ledelse - § 11

5. Kollegianerforeningens ledelse råder over midler til indkøb af forplejning ved
fællesmøder samt 300 kr./mdr. uden specifikation dvs. de kan bruges efter ledelsens
ønsker. Beløbet må akkumuleres, dog kun over tre mdr. således at maks. 900 kr. kan
udbetales til uspecificeret anvendelse.

6. Kollegianerforenigens ledelse kan i øvrigt bevillige dækning af omkostninger i
forbindelse med indkøb af gaver til medarbejdere og tillidsposter med tilknytning til
Solbakken for op til 3000 kr./mdr.

Lidt om motivationen:

Ang. stk. 5:
Man har i lang tid (måske altid) indkøbt forplejning til fællesmøderne for foreningen
midler, men det vil være fint, hvis det fremgår af vedtægterne at dette er ok uden
ansøgning på mødet.
Dertil vil det være fint hvis vedtægterne giver kollegianerforeningens styregruppe
de samme vilkår for at bruge et mindre beløb hver måned (300 kr.) uden
specifikation, på linje med alle andre udvalg. Teksten er kopieret fra vedtægternes §
13 stk. 4 om foreningens udvalg.

Ang. stk. 6
Det er utjekket at skulle søge om penge til gaver på en offentlig dagsorden og
referat, som modtageren selv kan se inden vedkommende får sin gave. Desuden
falder afgange fra medarbejdere o. lign. ikke altid i forbindelse med et
kollegianerforeningsmøde, og man har dermed ikke altid mulighed for at nå at
ansøge penge til en gave. Desuden bliver deadline ofte glemt, og det er ærgerligt,
hvis det skal spænde ben for en gave.
Endelig så vi med indkøb af bårebuket for nylig, at det kan være nødvendigt at
handle hurtigt udenom møder.
Der er tidligere bevilliget gaver til afgående medarbejdere hos BBS, julegaver til BBS,
gave til mangeårig afgående formand for Beboerrådet. Det er lignende gaver man vil
forvente i fremtiden.

Se vedtægterne i sin helhed på Solbakken.dk -> beboere -> kollegianerforeningen ->
vedtægter: https://solbakken.dk/vedtaegter-for-kf/


