Kollegianerforeningen fællesmøde 12-06-2022
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!
Kollegianerforeningsmødet blev derfor indledt med et minuts stilhed for Rasmus.
Nyt fra Styregruppen:
Styregruppen foreslår at kunne bruge 300 kr. frit om måneden uden specifikation ligesom øvrige
udvalg. Alle stemmer for forslaget.
Styregruppen foreslår at kunne bevillige op til 3000 kr. til gaver udenom fællesmøder. F.eks. til
afgående ansatte fra beboerservice. 13 stemmer for og 1 stemmer blankt.
Løbeudvalget:
Efter Rasmus er gået bort, bliver det fremlagt, om nogen ønsker at overtage løbeudvalget. Det er
ikke tilfældet blandt de fremmødte, men Bjarta vil lave et opslag på kollegiets facebookgruppe.
Indkomne forslag:
Hønseudvalget:
Udvalget foreslår at få gang i Omeletten igen. Der er blevet researchet typer af høns og valgt
Sussex, og der er lavet budget, fundet foder, leverandør mm. Ydermere er der tilslutning i de
næstkommende måneder fra mange beboere.
Man må ikke fodre hønsene med andet end det foder, der købes ind til dem. Desuden vil
Hønseudvalget sørge for, at ingen høns vil gå og lide, skulle der ske sygdom og udstødelse fra
flokken. Alle stemmer for genoprettelse af Omeletten.
Fadølsanlæg:
Der foreslås af Bjørg Klakstein et fadølsanlæg til Beboerhuset med membranpumpe og kompressor.
Der bliver argumenteret for, at der mangler viden om vedligehold, og at vi ikke ved, om den vil
blive brugt i et sådant omfang, at det er passende at bruge det forelagte beløb på den. Forslaget
bliver ikke stemt igennem. 0 stemmer for 14 stemmer imod.
Nye borde:
Der er sket en prisstigning på nye borde, som skal indkøbes jf. forrige møde. Det diskuteres om
bordene er for dyre med en prisstigning på 10% + fragt. 12 stemmer for og 2 stemmer blankt.
Nyt væghængt puslebord til parktoilettet:
Forslaget er stillet af Signe Thorup Elmelund. Puslebordet er mere holdbart end det nuværende, og

samtidig er der for flere beboeres vedkommende en frygt for, at det nuværende kan gå itu, da det
kun kan tage børn op til 15 kg - svarende til under 2 år. Alle 14 stemmer for.
Andet:
- Spotify Premium konto til Kollegiet (Skal undersøges om det koster royalties?)
- Vi har lydpaneler i kælderen til at lyddæmpe fælleslokale på 11. sal
- Børnebogsgenbrug på 11. sal (Bjarta vil orkestrere det)
Ekstra forslag til sidst: 3000 kr. til fælles legetøj
Det foreslås af Freja Friis, at vi anskaffer legetøj til sommeren, som børn og voksne kan benytte sig
af f.eks. sjippetov, bolde, legetøj til sandkassen mm. Det skal ligge til fælles brug i kælderen.
Alle stemmer for.

