
DAGSORDEN
Kollegianerforeningsmøde søndag d. 20/11/22

Kl. 10 på 11.sal

1. Valg af ordstyrer (Signe)
2. Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat) (Lasse)
3. Godkendelse af dagsorden

Det blev tilføjet at vi skal snakke om køb af freesbee’s ved Johan.
(Godkendt)

4. Godkendelse af referat fra forrige møde

5. Nyt fra Styregruppen
a. Styregruppen er åben for tilgang af nye medlemmer

6. Nyt fra udvalgene
a. Drøftelse af hvad der skal ske med bytterummet

ved Sara Nyvang Kristensen
- Vil vi fortsat have et bytterum?

- Hvis ja: Hvordan skal vi sørge for at et bytterum kommer til at
fungere godt? og hvem vil være med i udvalget?

- Hvis nej: Hvad vil vi så bruge arealet til?

Det blev på mødet diskuteret om vi skal bevare bytterummet som har været plaget af rod,
ubrugelige ting og indbrud fra udefrakommende. Der var blandt mødedeltagerne enighed om at
bytterummet kan være et rigtig godt aktiv på kollegiet, hvor mange har fundet gælde i rigtig fine,
genanvendelige ting.

Der sættes spørgsmålstegn ved lokationen af bytterummet. Man kunne alternativt lave et
bytterum i kælderen hvor der for nuværende er ladcykler og lade det nuværende bytterum overgå
til parkering af ladcykler.

Afstemning: Skal byrummet genetableres?
17 stemmer for
3 stemmer blankt

Skal vi afsøge om det kan blive i kælderen?
18 stemmer for
1 stemmer imod
1 stemmer blankt

Skal det åbnes midlertidigt?
4 stemmer for
12 stemmer blankt
3 stemmer imod

Efter afstemning blev det konkluderet, at bytterummet skal genetableres, men at vi skal afsøge om



at det kan blive i kælderen. I ventetiden er bytterummet nedlukket.

b. Drøftelse af hvordan vi vil have ladcykler fremadrettet (Se bilag 1)
ved Anna Rasmussen

- Hvordan booke? [Obs se punkt 7b]
- Hvilke nye cykler skal indkøbes og hvor mange?
- Hvem vil være med i udvalget?

Cyklerne og nøglerne til cyklerne sættes ikke tilbage på plads efter brug. Desuden mangler der
reservedele til cyklerne, hvor vi kan fikse cykel nr. 1. men ikke nr. 2.

Det diskuteres om vi skal købe nye ladcykler. Der er enighed, om at elcykler er både for dyre og
udsatte for at blive stjålet. Derudover besluttes det, at Anna og Filippo (Cykeludvalget) vil
forberede 3 forslag til køb af ladcykler til næste kollegianerforeningsmøde.

7. Indkomne forslag (Der er indkomne forslag for beløb i alt: 31.500 (eksklusiv
vedligeholdelse). Der står omtrent 130.000 kr. på kontoen

a. Udvalg: Barudvalget

Forslag: Barudvalget ønsker at prøve at få baren på 11.sal op at køre igen. Derfor
har vi et ønske om at prøve at brygge vores egen øl, som også har været tradition
for her på Solbakken før i tiden. Indkøbet omfatter leje af bryganlæg, starter box,
all-grain kits og andre små tilbehør. Dette tilbehør kan genbruges. Der vil blive
produceret omkring 30 liter øl, og det svarer til 90 ølflasker.

Motivation:
En hyggelig aktivitet hvor det handler om at brygge øl, og ikke kun at drikke det :-D.
Selve aktiviteten vil foregå en lørdag, hvor det bliver skrevet ud til
Diskussiongruppen, hvorfor alle interesserede kan deltage. Vi vil forsøge at lave en
dag ud af det, hvor baren er åben, og vi vil byde på bordspil, FIFA, dart m.m. Det vil
tage omkring 2-4 uger til øllen er klar til at drikkes, og derefter vil vi have en dag
hvor alle er velkomne til at komme op til 11.sal at lave nogle sjove aktiviteter som at
spille dart, bordfodbold, FIFA osv. og selvfølgelig at smage øllen som er produceret.

Beløb: 3000 kr.

Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger (denne udgift godkendes også af
mødet, såfremt forslaget går igennem):
Hvert bryg vil koste omkring 500 kr. hver gang.

17 stemmer for
3 stemmer blankt
Forslag vedtaget



b. Ansøger: Anna og Filippo, lokal 123
Udvalg: Cykeludvalget
Forslag:
Mega smart skab til håndtering af nøgler til ladcykler, værelser mm!
Motivation:
Idéen kom da vi i cykeludvalget har været meget trætte af at nøglerne til
ladcyklerne ofte ikke bliver afleveret til tiden og cyklerne ikke stillet på plads. Pga.
det nuværende system med afhentning af nøgler i vaskerummet er det umuligt at
opspore hvem der sidst har brugt nøglerne og dermed kontakte vedkommende.
Efter lang søgen har vi endelig fundet et system der kan hjælpe både ift ladcyklerne,
men også alle andre faciliteter der involverer specifikke nøgler - dvs ikke mere
forvirring med nøgler til værelser heller, og andre nøgler kan evt også opbevares
her, fx hønsenøgler og værkstedsnøgler. Traka21 systemet er et nøgleskab med
adgangskode, hvor hver lejlighed får sin egen pinkode tilknyttet, sådan at systemet
holder styr på præcis hvem der har nøglerne og hvornår. Så snart det er opsat brude
det køre helt selvstændigt, sådan at alle selv kan tilgå nøglerne, samt slå op hvem
der har nøglerne hvis ikke returneret til tiden. Systemet kan købes hos en lokal
låsesmed HV Låseteknik i Valby, som vi har snakket med, og vi kan muligvis købe en
billigere demo-version til 12.500 kr (inkl moms). Til mødet kan vi give yderligere
information om systemet, og vise en fin lille video.
Beløb (DKK): 22.500
Forventede årlige vedligeholdelsesomkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse:
Filippo og Anna
Dato for erhvervelse/udførelse:
Snarest muligt efter godkendelse (der kan muligvis være leveringstid)

Stemmer for 20
Forslag vedtaget

c. Ansøger: Sølvi Fossdalsá, lok. 111
Udvalg: Barudvalget
Forslag: VM-events på 11. sal
Motivation:
Barudvalget ønsker at afholde events for Solbakkens kollegianere, når Danmark skal
spille deres kampe i VM. På grund af, at vi ikke ved hvorvidt Danmark kommer
videre eller ej fra gruppespillet, ønsker vi at lave det sådan, at vi først søger om
2.000 DKK til kampene i gruppespillet, derefter 1.000 DKK for hver kamp, hvis
Danmark skulle komme videre. Det vil sige, at beløbet maksimalt vil være 6.000
DKK, hvis Danmark når hele vejen til finalen. De 2.000 DKK vil blive brugt på at købe
drikkevarer (med og uden alkohol), lidt pynt til bordene og snacks. Hvis interessen
for kampene er så stor, at der ikke er nok til hele kampen, vil baren holde åbent og
sælge drikkevarer. Danmark står til at spille tirsdag 22/11 kl. 14 (Tunesien), lørdag
26/11 kl. 17 (Frankrig) og onsdag 30/11 kl 16 (Australia). Indkøbet for de 2.000 DKK
vil blive fordelt på de tre kampe.
Beløb (DKK): 2.000 - 6.000
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Barudvalget



Dato for erhvervelse/udførelse: 22/11 til Danmark er ude eller har vundet VM!

15 stemmer for
5 stemmer blankt
Forslag vedtaget

8. Evt.

Et forslag fra Johan om at købe 5 startersæt til discgolf.
Det kan bruges til at vi sammen begiver os i Valbyparken hvor det er gratis og spiller
discgolf.

20 stemmer for.
Forslag vedtaget

Brynjalv søger om 2500 kr. til tv-møbel og antennekabler til det store tv på 12. sal.

18 stemmer for
2 stemmer blankt
Forslag vedtaget

Hønseudvalget søger medlemmer!

9. Tak for i dag.

Bilag 1

Cykeludvalget vil rigtig gerne diskutere hvad vi skal gøre med ladcyklerne til næste
kollegianerforeningsmøde.

Status er den, at begge ladcykler er meget medtagede og gamle, og vi ikke mener det giver mening
at reparere mere på dem – der skal ske noget nyt. Derudover er vi trætte af hele bookingsystemet
/ mangel derpå, fordi folk ofte ikke kan regne med at cyklen/nøglerne er der, når man har booket
en cykel.

Så inden vi begynder at søge penge til evt indkøb af nye cykler, vil vi gerne høre hvad andre mener
er den bedste måde at gøre det på:

● Hvordan sørger vi for at folk husker at booke cyklerne i systemet, og får afleveret både cykel
og nøgler indenfor den bookede tid? [OBS: Se punkt 7 b]

fx noget med et nyt bookingsystem, hvor alle kan se hvem der har booket hvornår
og kan komme i kontakt med vedkommende?



skal der være konsekvenser for at bruge en cykel uden at booke / manglende nøgler
osv?

● Hvilke cykler skal indkøbes (og hvor mange)?

Cykel nr. 1 (med det meget skæve hjul) bør kunne sættes i stand til at være brugbar,
hvis vi kører til en rigtig cykelsmed - Baisikeli i Valby har tidligere sagt til os at de kan
bygge et nyt hjul med skivebremser for omkring 1200 kr

Cykel nr. 2 har indtil nu været umuligt at finde reservedele til, så den bør nok
skrottes / bruges til fremtidige reservedele

Hvis vi vælger at inkøbe en el-ladcykel, kan vi finde så ud af at tage ansvar for at
oplade batteri på en god måde?

● Har andre lyst til at være aktive i cykeludvalget og hjælpe Filippo og jeg?


