Referat fra forårets
ekstraordinære beboermøde
onsdag d. 6. april kl. 17:00 på 11. sal
1. Valg af dirigent og referent
Dir. Nina
Ref. Lars
2. Godkendelse af referat fra det ordinære beboermøde november 2015
Referatet blev godkendt
3. D.S.I. Kollegiet Solbakkens budget 2016/2017 (Omdelt i postkasserne)
Budgettet blev gennemgået og godkendt
4. Til og fra driften
Leif informerede om driften og beder om, at vi alle er opmærksomme på, hvad vi
kommer i skakterne. Leif og Kenneth står dagligt med smadrede glasskår, lortebleer
og andet uhygiejnisk, sikkerheds- og sundhedsmæssigt problematisk i den anden
ende af skakten. Hvis vi gerne vil beholde skakterne, så er der brug for, at vi
strammer op, sortere og bringer affald de rigtige steder hen. Læs evt. om
affaldssorteringen på solbakken.info
5. Til og fra beboerrådet
Beboerrådet har vedtaget en forretningsorden og er ved at arbejde med kollegiets
fremtid. I samarbejde med beboerservice og bestyrelsen vil der formodentlig blive
igangsat et større projekt om kollegiets fremtid.
6. Indkomne forslag
A. Samtlige overnatningsfaciliteter - hotel/sovesal/jomfrubur, samt nord og sydværelse, skal
koste 50 kr. pr overnatning.
Forslaget blev ikke vedtaget.
B. Forbedret internet til hele kollegiet
Forslaget blev ikke vedtaget, da det ikke opnåede flertal blandt de fremmødte,
men dog heller ikke havde et flertal i mod sig.
C. Forslag om ændringer i samtalepolitikken. Ændringerne står i kursiv og behandles
enkeltvis:












Vi forstår, at basis for demokrati er en konstruktiv og respektfuld omgangstone
Vi vil alle hinanden det bedste
Vi vil ikke udtrykke os i bydeform
Vi vil ikke bruge ironi og sarkasme
Vi vil ikke hæve stemmen eller skrive med store bogstaver i kritiske beskeder eller
budskaber
Vi vil ikke sige budskaber med ”han/hun er…”, hvor der følger en negativ dom. Vi vil i
stedet referere til handlinger.
Vi vil ikke pege finger af hinanden
Vi vil altid svare på spørgsmål fra hinanden og tage kontakt, hvis ikke vi får svar
Vi har en talerliste og respektere denne
Vi taler om et emne af gangen
Vi vil kun give oplysninger, som vi anser for at være sande




Vi vil solidarisk sørge for, at alle bliver behandlet med respekt, og sige fra lige meget
hvem det går ud over
Hvis vi bryder samtaleformen, så beder vi om, at det sagte omformuleres, så det lever
op til samtaleformen.
Alle forslagene til samtalepolitik blev vedtaget

7. Valg til beboerrådet, herunder bestyrelsesmedlemmer/-suppleant
Pavia og Minette stillede op til beboerrådet og blev valgt. Beboerrådets sammensætning
er:
Navn

Lokal Valgt d.

Lars

143

19-03-15

Eirikur

017

19-03-15

Astrid

143

19-03-15

Anja

082

19-03-15

Eskil

110

17-11-14

Nina

089

17-11-14

Sunniva

110

20-11-15

Line

002

20-11-15

Seija

098

20-11-15

Rebekka 094

20-11-15

Pavia

098

06-04-16

Minette

052

06-04-16

Eskil fik sit mandat forlænget til den 19-03-17. Beboerforeningens repræsentanter i
bestyrelsen er herefter:
Navn

Lokal

Valgt d.

Navn

Lokal

Valgt d.

Eskil

110

19-03-15

Astrid

143

17-11-14

017

Suppleant
20-11-2015

Sunniva

110

Suppleant frem til E2016
20-11-2015

Eirikur
8. Eventuelt

Mødet sluttede 18:30 efter god stemning, snacks, the og kaffe.

