
DAGSORDEN
Kollegianerforeningsmøde søndag d. 15-1-23

Kl. 10 på 11.sal

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra forrige møde
5. Nyt fra Styregruppen

a. Valg af ny formand: Lasse Koch Pedersen stiller op som ny formand og afløser for
Signe Thorup Elmelund (fredsvalg)

b. Styregruppen er åben for nye medlemmer
6. Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene
7. Indkomne forslag (Der er indkomne forslag for beløb i alt 50.000(eksklusiv vedligeholdelse).

a. Anna og Filippo, lokal 123
Ønsker at erhverve:
2 Nye ladcykler

Motivation:
Til sidste kollegianerforeningsmøde blev det diskuteret at vi gerne vil indkøbe 2 nye
ladcykler uden elmotor, som kan holde. Efter en del research er vi kommet frem til disse
prioriteringer for valg af ladcykler:

● Kvalitet og robusthed, så de kan holde i mange år
● Vedligeholdelse og servicering skal være let og minimal
● Køreoplevelsen og styreegenskaber uden el-motor skal være fremragende
● Størrelse af lad skal passe til transport af både personer og ting - fx skal det være let

at montere/afmontere sæder

Til mødet vil vi medbringe udprintede ark over 4 forskellige cykler af mærkerne Bullitt,
Nihola og Babboe, som vi personligt har afprøvet og mener er kandidater til afstemning.

Vi foreslår at at vi blot afholder en afstemning til valg af første ladcykel, og derefter en
afstemning til valg af anden ladcykel - sådan at man kan vælge frit mellem alle 4 forslag til
begge afstemninger.
Vi vil anbefale at stemme på en Bullitt til første ladcykel og en Nihola 4.0 til anden ladcykel,
og til mødet vil vi uddybe vores tanker bag dette valg.

Hvis vores anbefaling bliver stemt igennem vil vi indkøbe cykler for:
- Original Bullit inkl. nødvendigt tilbehør = 29.910 kr
- Nihola 4.0 inkl. nødvendigt tilbehør = 19.381 kr
I alt 49.291 kr



Dette er det højest mulige budget ud fra vores kandidater (med mindre flertallet stemmer
en Bullit igennem 2 gange, så begge ladcykler er samme slags - men det finder vi meget
usandsynligt), og derfor er det samlede beløb for ansøgningen sat derefter.

Beløb i DKK: 50.000
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 500
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Cykeludvalget
Dato for erhvervelse/udførelse: Februar 2023
Kontakt ved brug for service: Cykeludvalget

8. Evt.

9. Tak for i dag.


