
 
DAGSORDEN 

Kollegianerforeningsmøde søndag d. 03-19-23 
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. Styregruppen er åben for nye medlemmer 
b. Gennemgang af regnskab  
c. Ændring af vedtægternes § 15 se bilag 1 
d. (Overraskelse) 

6. Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene 
7. 11. sal udvalg (v. Rannvá) 
8. Drøftelse og beslutning ang. fremtid for gamle stole fra 11. sal  
9. Indkomne forslag (Der er indkomne forslag for beløb i alt 5000 kr. (eksklusiv 

vedligeholdelse). 
 
a. Pætur Ejdesgaard, lokal 09,  
Ønsker at erhverve: 
5000 kr. ind på barudvalgets konto 
 
Motivation: 
Barudvalget ønsker at kunne stå for forskellige events i fremtiden. De har snakket om at 
afholde fredagsøl og lignede tiltag ind i mellem. Men da de ikke har nogle penge på 
kontoen, så er dette ikke muligt pro tempore. Forslaget skal bidrage til bedre sammenhold 
på kollegiet, hvor man kan mødes i 1-2 timer til en øl eller sodavand. 

 
 

10. Evt. 
 

9. Tak for i dag. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1 
 
Nuværende vedtægter: 
 
§ 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. 
 

 
Forslag om ændring (se punkt 2): 

§ 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 på hjemmesiden. 
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. 

 


