
Referat
Kollegianerforeningsmøde søndag d. 11/9/22

Kl. 10 på 11.sal

1. Valg af ordstyrer
- Signe Thorup Elmelund

2. Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat)
- Emilie Ø. Pedersen

3. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat fra forrige møde
- Referat godkendt

5. Nyt fra Styregruppen
a. Afgang fra styregruppen: Judith Signhild Óladóttir
b. Tilgang til styregruppen: Lasse Koch Pedersen

- Tiltrådt på dette møde
c. Styregruppen er åben for tilgang af nye medlemmer

- Vi står for administrationen af møderne og alle er velkomne. Skriv til
kollegianerforeningen@solbakken.dk eller bare duk op til næste
Kollegianerforeningsmøde, hvis du er interesseret i at være med

d. Forslag om tilføjelse til vedtægternes § 11 angående foreningens ledelse.
Afstemningen om de to punkter foregår af to særskilte afstemninger. Se bilag på
bagsiden af dagsordenen.
- Forslaget blev stemt igennem på seneste kollegianerforeningsmøde d.  12/6/22
men skal jf. vedtægterne stemmes igennem på to på hinanden følgende møder for
at blive vedtaget.
- Forslag vedtaget.
Stemmer:
12 for
0 i mod

6. Nyt fra udvalgene
Hønseudvalget: Hønsene er faldet godt til, og der er åbent så man kan melde sig på en uge
til pasning. Der mangler måske lidt grønt som vil blive drøftet i Hønseudvalget.

Løbeudvalget: Stadig ikke aktivt igen, men hvis nogle er interesseret i at starte det op er det
velkomment. Lasse ville skrive ud på løbegruppen for at høre om interessen for det.

Bytterum: Skal rummet ryddes helt op eller bruges til noget andet end bytterum?
Det fungerer stadigvæk ikke 100% med bytterummet som det er pt. Mange ting er
ulækre/mugne dernede, og der er stadig problemer med, at det bliver brudt op. Der
kommer datoer for oprydning af rummet, så det kan få en frisk start - kom frisk, der er
forplejning.
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Måske løser problemet sig på sigt med et nyt skraldesystem på nordsiden, men der er pt.
ingen som kender tidshorisonten på det projekt - det undersøges til næste gang.

7. Punkter til drøftelse fra beboere
a. Istandsættelse, salg eller foræring af gamle stole fra 11. sal. Det blev på mødet d.

8/5 besluttet at Anne Brock ville undersøge marked og pris. Hun har ikke haft
mulighed for dette. Vil andre tage opgaven på sig?
- Gamle fletstole fra da kollegiet blev grundlagt og som pt. er i kælderen. Sol
undersøge standen og mulighederne for stolene, og på næste møde kan der så
stemmes om, hvad der skal ske med dem.

8. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag

9. Evt.

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/




