
Vedtægter for Kollegianerforeningen på Solbakken

§ 1 - Forenings navn

Kollegianerforeningen på Solbakken

§ 2 - Forenings formål

Foreningens formål er:
● At forestå driften af kollegianernes fællesaktiviteter og kollegianerforeningens ejendele
● At være forum for formidling af initiativer og forslag fra medlemmerne

§ 3 – Forenings hjemsted

Kollegiet Solbakken
Rektorparken 18, st. th.
2450 Kbh. Sv.

§ 4 – Foreningens medlemmer

Medlemmer af Kollegianerforeningen Solbakken er kollegianere og fremlejere efter de i bek. 666 af
27/09/1991 gældende regler og tilhørende vejledninger.

§ 5 – Kollegianerforenings fællesmøde

1. Foreningens øverste besluttende myndighed er kollegianerforeningens fællesmøde.
2. Kollegianerforeningens fællesmøde afholdes mindst 6 gange årligt.
3. Et eller flere af de 6 årlige møder kan falde ud, hvis der ikke er nogen indkomne

ansøgninger eller øvrige punkter til dagsordenen.

§ 6 – Regler for afstemning ved fællesmøde

1. Til fællesmøderne har alle kollegianere ret til fremmøde og til at stemme.
2. Alle beslutninger på et fællesmøde træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de

fremmødte medlemmer. Blanke stemmer indgår i afgørelsen med lige vægt, hvorfor
mere end 50% af stemmerne skal være FOR, før et forslag kan vedtages. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

3. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter skal vedtages ved to på hinanden
følgende fællesmøder med mindst én uges mellemrum.

4. Der kan ikke stemmes per fuldmagt.

§ 7 – Indkaldelse til fællesmøde

1. Kollegianerforeningens ledelse indkalder ved opslag i alle opgange til fællesmøde med
mindst 14 dages varsel.

2. Dagsordenen for fællesmødet offentliggøres ved opslag på kollegiets hjemmeside, opslag
i opgangene og vaskeriet, senest 5 dage før mødet.



§ 8 – Fællesmødets beslutningsdygtighed

1. Fællesmødet kan kun træffe beslutninger vedrørende emner, som udtrykkeligt er angivet
i dagsordenen for mødet.

2. Undtaget herfra er beslutninger om forslag stillet direkte på fællesmødet om indkøb af
brugsgenstande til kollegianerforeningen, som ikke overstiger et samlet loft på 5000,- kr.
pr. fællesmøde.

3. Såfremt flere forslag stilles samtidig og disse samlet overstiger beløbsloftet, vil dette
forsøges løst ved afstemning.

4. Hvis der efter afstemning er stemmelighed, vil forslagene blive annulleret og overgå til
næste fællesmøde, såfremt forslagsstiller ønsker dette.

5. Kollegianerforeningens fællesmøde kan beslutte, at den endelige afgørelse af et emne,
der er til behandling på fællesmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning.

6. Urafstemning afholdes, når mindst 1/3 af de afgivne stemmer på fællesmødet er for.
7. Urafstemning varsles ved opslag mindst 8 dage varsel, samtidig omdeles

stemmeblanketterne i postkasserne.
8. Ved urafstemning har hver kollegianer eller fremlejer 1 stemme.
9. Urafstemningens resultat træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de

deltagende i urafstemningen.
10. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme emne

først finde sted efter afholdelse af et fællesmøde.

§ 9 – Vilkår for at stille forslag

1. Fællesmødet har ansvaret for kollegianerforeningens besiddelser, foreningens praktiske
og administrative funktioner og disponerer over foreningens midler.

2. Alle forslag om nyanskaffelser skal indeholde en gennemførelses- og
vedligeholdelsesplan samt en projektansvarlig for at kunne vedtages.

3. Alle projekter om nyanskaffelse har en udløbstid på 3 måneder fra den dag, forslaget
blev godkendt. Såfremt projektet ikke er gennemført til tidsfristen, vil det medføre en
annullering og midlerne falder tilbage til kollegianerforeningen. I særlige tilfælde kan
kollegianerforenings styregruppe godkende forsinkede projekter.

4. På ledelsesmøder og fællesmødet gennemgås de igangværende gennemførelses- og
vedligeholdelsesplaner som et fast punkt på dagsorden, den projektansvarlige indkaldes
til mødet.

5. Den projektansvarlige mister retten til at stille nye forslag til fællesmødet, så længe
gennemførelses- og vedligeholdelsesplaner ikke følges.

§ 10 – Referat af fællesmøde

Referat af fællesmødet offentliggøres senest 10 dage efter mødets afholdelse dels på kollegiets
hjemmeside, dels ved opslag på opslagstavlerne i opgangene.

§ 11 – Foreningens ledelse

1. Foreningens daglige ledelse varetages af kollegianerforeningens ledelse, der består af et
ulige antal medlemmer fastsat af fællesmødet, dog mindst 3 kollegianere.



2. Kollegianerforeningen vælger en forperson blandt kollegianerforeningens ledelses
medlemmer.

3. Valgperioden for et kollegianerforeningsledelsesmedlem er 2 år, og genvalg kan finde
sted.

4. Kollegianerforeningens ledelse arbejder efter en forretningsorden, der er godkendt på
fællesmødet.

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.

§ 12 – Udsættelse af forslag

Før et fællesmøde kan kollegianerforeningens ledelse udsætte forslag, der er stillet til fællesmødet
til næste fællesmøde.

§ 13 – Foreningens udvalg

1. Fællesmødet kan oprette og ophæve udvalg efter behov.
2. Ethvert udvalg har myndigheden over dets ejendele og lokale.
3. Ethvert udvalg kan selv lave sit eget reglement. Reglementet skal godkendes af

kollegianerforeningens styregruppe og kan til enhver tid annulleres af
kollegianerforeningens styregruppe.

4. Ethvert udvalg råder over 300 kr./mdr. uden specifikation, dvs. de kan bruges efter
udvalgets ønsker. Beløbet må akkumuleres, dog kun over tre mdr. således at maks. 900
kr. kan udbetales til uspecificeret anvendelse.

5. Udvalg, der er kapitalskabende, skal kvartalsvis aflægge regnskab til kassereren og et
medlem af kollegianerforeningens ledelse eller til to medlemmer af
kollegianerforeningens ledelse.

6. Udvalg, der er kapitalskabende, skal have en styregruppe med et ulige tal af medlemmer
(dog max 7)

a. Valg til styregruppe sker en gang om året og repræsentanter vælges for et år ad
gangen. Mødet skal meldes ud mindst en uge før valget finder sted.

b. For være medlem af styregruppen skal man have været aktivt medlem i det
specifikke udvalg i minimum 3 måneder op til valget. (man er aktivt medlem hvis
man deltager til møder og arrangementer. Hvis man ikke har mulighed at deltage,
kan man sige fra, og vil stadig blive betragtet som aktivt medlem.)

c. Alle medlemmer af det specifikke udvalg kan stemme til styregruppevalg.
Styregruppen vælger selv formand, næstformand og kasserer.

d. Styregruppe kan, hvis der er en bred enighed, uden varsel smide inaktive
medlemmer ud af et udvalg, for at have bedst styr på organisationen. Såfremt
man er smidt ud, kan man henvende sig til styregruppen for at blive medlem
igen.

e. Kun medlemmer af styregruppe skal/kan have nøgler til udvalgets arealer. Det vil
være muligt for andre udvalgsmedlemmer at låne nøgle.



f. Nye nøgler skal ikke gives ud til kapitalskabende udvalgslokaler, uden at BBS har
fået skriftligt besked fra Kollegianerforeningens styregruppe i samarbejde med
styregruppen for det specifikke udvalg.

§ 14 - Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 15 – Revision af regnskab

1. Foreningens regnskaber skal revideres halvårligt af to revisorer valgt af fællesmødet, hhv.
i januar og september.

2. De reviderede regnskaber offentliggøres i husavisen i forbindelse med det følgende
fællesmøde, hvor regnskabet skal forelægges til godkendelse.

3. Ved udbetaling af forskud fra kollegianerforeningen er modtagerne ansvarlige for hele
beløbet, indtil en kvittering er afleveret til kasseren. Ansvarligheden kan medføre krav
om tilbagebetaling, såfremt en kvittering ikke kan fremskaffes. Overdragelse af ansvaret
kan foretages, efter at kasseren er underrettet.

§ 16 - Tegningsregel
1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses

forfald af formanden eller kassereren i foreningen sammen med to styregruppens
medlemmer.

2. Styregruppen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort/netbank
til foreningens bankkonti hver for sig.

§ 17 – Forenings vedtægter

Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter for Kollegianerforeningen Solbakken.

Vedtægterne er senest opdateret 12/09/2022 af Signe Thorup Elmelund.


