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Referat af Beboermøde tirsdag d. 06/11-2018  

 

OBS: MØDETIDSPUNKT KL 18:00! 

NB: Alle beboere har stemmeret  og Kollegianerforeningen giver øl eller sodavand! 

I forlængelse af beboermødet vil der blive afholdt et køkkenrådsmøde hvor kun 

køkkenrepræsentanterne har stemmeret hvor eventuelle ansøgninger fra udvalg tages op. 

 

1. Valg af dirigent, referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse.  

Erik Hvidberg, Bo Heise, mødet er lovligt indkaldt. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt. 

 

3. Beretninger om institutionens drift: 

3.1. Beretninger fra kontoret 

 Tommy er stoppet 

Tommys stilling er sagt op og det diskuteres nu i bestyrelsen om stillingen skal 

udliciteres.  

 Renovering 

6 badeværelser blive lavet til vinter, dog er nogen af dem blevet lavet pt. pga. 

vandskade. De 5 værste vil blive ordnet.  

 Nye husfotografer 

Der søges to nye frivillige husfotografer til at tage billeder ved events. 

Afstemning 

Siff (1350) og Karen (1214) er valgt som husfotografer.  

Hvis der er flere der gerne vil, så må de gerne henvende sig til Thor fra PR udvalget. 

 

3.2. Godkendelse og gennemgang af regnskab 

Regnskabet er godkendt 

 

4. Beretninger fra forretningsudvalget: 

 Asfaltbanen har fået ny asfalt 

Den kan tages i brug til div, sportsgrene og der er købt 2 basket mål på hjul som vil blive sat ud 

næste sommer. Vi har sparet 50.000 kr på denne asfaltering ift. almindelig pris. 

Klokken 18:00 i Studiestoppet  
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 Frivilligfest er blevet afholdt 

Festen for kollegiets frivillige er blevet afholdt, og det gik rigtig godt. Festen er med fri bar og 

mad og er en af de goder der er ved at være frivillig. 

 

5. Beretninger fra kassererer 

5.1. FU, Forretningsudvalget 

Regnskabet er godkendt. 

 

5.2. Baren 

Regnskabet er godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

 Forslag til at køkkenerne ikke benyttes i et kvarter mens der gøres rent 

Version 1: 

Rengøringsfirmaet foreslår at køkkenet ikke benyttes i et kvarter mens de vasker gulv så de 

kan vaske gulvet grundigere med mere vand. Afspærringen skyldes at gulvet bliver glat. En 

seddel med rengøringens ugedag og tidspunkt vil blive sat op. 

Version 2: 

Rengøringenspersonalet hænger en fast seddel med en fast tid op på alle køkkendøre, hvor 

der står at man bedes lade være med med at benytte køkkenet mens der gøres rent. 

Rengøringspersonalet kan ikke smide personer ud eller nægte indgang.  

Afstemning  

Forslagets version 2 er godkendt. 

 

 Ændring af barens  vedtægter 

Baren har opdateret sine vedtægter og disse skal stemmes igennem. Vedtægterne er 

vedhæftet. Barbestyrelsen har gennemgået ændringerne til mødet ved brug af projektor. 

Afstemning 

Vedtægterne er godkendt og vedhæftet. 
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7. Valg af ledige poster 

 Forretningsudvalget 

Der er to frie poster i bestyrelsen som samtidigt giver en post i FU. Man vælges for henholdsvis 

1 og 2 år. 

Valg af 2 nye medlemmer 

For 1 år er Simon Busch Iversen (1217) valgt. 

For 2 år er Karen Sonne Westergaard Pedersen (1214) valgt. 

 

OBS: FU's kasserer går på valg  ved beboermødet i marts så man kan allerede nu overveje om 

man er interesseret i posten. 

 

 Baren (Kontakt Bo Heise, 2250) 

Da Barens vedtægter er godkendt: 

Baren søger tre bestyrelsesmedlemmer, en formand, en kasserer og en til to suppleanter. 

Valg af 1 ny bar-bestyrelsesformand 

Bo Heise (2250) er valgt 

 

Valg af 1 ny kasserer 

Ingen stiller op og der vil i stedet blive ansat en af bestyrelsen. 

 

Valg af 3-4 nye bar-bestyrelsesmedlemmer 

Der vælges 4 stk da ingen blev valgt til kassér-posten. 

Thor Hvid-Olsen (1321) er valgt. 

Denise Siff Bindslev (1350) er valgt. 

Erik Christian Nielsen (2119) er valgt. 

Rasmus Johnsen (2231) er valgt. 

 

Man kan henvende sig på kstudiestoppet@gmail.com for at blive kasserer. 

 

Valg af 1-2 nye suppleanter 

Clara Mejlhede Lorenzen (1317) er valgt. 

 

8. Eventuelt 

 Hjemmesiden 

Den opdaterede hjemmeside skal genoprettes og i den forbindelse spørges der til om 

hjemmesiden skal ligges under DAB. Der er generelt stemning til at vi har vores egen 

hjemmeside og et link fra DAB's hjemmeside. 
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Køkkenrådsmøde d. 06/11-2018 

 

OBS: MØDET vil blive afholdt i direkte forlængelse af beboermødet 

NB: Alle er velkomne til at deltage i dette møde men kun køkkenrådsrepræsentatnerne kan stemme. 

 

1. Valg af dirigent, referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse.  

Erik Hvidberg, Bo Heise, mødet er lovligt indkaldt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden, samt referat fra forrige møde. 

Referat fra KRM 02/10-2018 er godkendt. 

 

3. Beretninger fra de stående udvalg 

3.1. Aktivitetsudvalget 

(kontakt: Josefine Greve Svalling Jensen eller Nicole Maria Grindsted) 

Aktivitetsudvalget er pt. ved at planlægge afholdelse af Tour De Køkken 

Udvalget kunne rigtig godt bruge medlemmer så kontakt formanden Josefine. 

 

Søger om tilskud til Tour de køkken  

Søger om 17.725 kr og ansøgningen er vedhæftet 

Vedtaget 

 

3.2. Indflytningsudvalget 

(kontakt: Thor Hvid-Olsen eller Nicole Maria Grindsted) 

Står for Tour de Kolle og introforløbet. 

 

3.3. Caféudvalget 

(kontakt: Emil Jensen) 

Står for brætspilscaféer og interne logeaftener. 

 

Søger om tilskud til Nye brætspil  

Søger om 3.005,95kr - 2565,75kr. Ansøgningen er vedhæftet 

Vedtaget 
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3.4. Sportsudvalget 

(kontakt: Rita Dias) 

Har fået ny formand og står for alt hvad der vedrører fitnessrummet. 

 

3.5. Sommerfestudvalget 

(kontakt: Erik Christian Nielsen) 

Ikke aktivt før næste sommer. 

 

3.6. PR-Udvalget 

(kontakt: Thor Hvid-Olsen) 

Står for PR indadtil og udadtil og man har desuden mulighed for at blive fotograf for kollegiet. 

 

3.7. Miljøudvalget 

(kontakt: Cecilie Sindahl Rud Poulsen) 

Har fået ny formand og står for at gøre kollegiet mere bæredygtigt. 

 

3.8. Vinudvalget 

(kontakt: Lea Frost Thomsen) 

Står for at drikke,brygge og afholde vinsmagninger og tour de Vino (tour de chambre med vin) 

 

3.9. Håndværkerudvalget 

(kontakt: Rune Momberg) 

Står for at bygge ting og hjælpe til med praktiske ting på kollegiet. De søger en struktureret og 

engageret person til at arrangere bygge/hyggedage. Kontakt Rune hvis du er interesseret. 

 

4. Eventuelt 

 Udvalgsrum. 

Der kan findes plads i møbelkælderen til ting som hængekøjer og parasoller. Der kommer 

måske snart et rum der hvor der tidligere var skralderum og i så fald vil det blive taget op ved 

KRM. Der har tidligere været tale om at udvalg kan få adgang til depotrum mellem trappe og 

køkken. Noget nyt om dette? Vil blive taget op i FU. 

 

Med venlig hilsen 

Forretnings Udvalget 



   

25. april 2018

1 Hjortespringkollegiets Beboerforening 

Tilskudsansøgningsblanket 
Regulær ansøgning 

Hasteansøgning (max 500 kr)  

Oplysninger om ansøger: 

Der søges som udvalg    Udvalg: ______________ 

Der søges som beboer  

Kontaktoplysninger for den ansvarlige for indkøb/afholdelse, regnskab samt bilag: 

Navn_____________,  Værelse____________,   E-mail_________@__________.

Der søges penge til: 

Event     Vedligeholdelse     Nyanskaffelser  Andet 

Beskrivelse: 
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2 Hjortespringkollegiets Beboerforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget & Regnskab: 

Pengene forventes at gå til: Budget (Hvad regner I med at 

det koster): 

Regnskab (Hvad kostede det 

reelt): 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

I alt   

 



   
25. april 2018

1 Hjortespringkollegiets Beboerforening 

Tilskudsansøgningsblanket 
Regulær ansøgning 

Hasteansøgning (max 500 kr)  

Oplysninger om ansøger: 

Der søges som udvalg    Udvalg: ______________ 

Der søges som beboer  

Kontaktoplysninger for den ansvarlige for indkøb/afholdelse, regnskab samt bilag: 

Navn_____________,  Værelse____________,   E-mail_________@__________.

Der søges penge til: 

Event     Vedligeholdelse     Nyanskaffelser  Andet 

Beskrivelse: 

Smil_
Maskinskrevet tekst
Der søges om 3.005,95kr til nye spil. Det er ønsker fra deltager til brætspilscaféen, interne ønsker, samt anbefalinger ude fra. Vi har fået tilbudt 15-20 % rabat i Faraos Cigarer, alt efter hvor meget vi handler for. Derfor er nedenstående priser efter FC hjemmeside, med mindreandet er noteret. Vi søger om det samlede beløb på spillene for at have en buffer, hvis vi ikke får de 20 % rabat.På næste side er en liste med priser over spillene, samt priser efter evt. rabat.Listen er ikke prioriteret, vi bestemmer os for, hvilke vi vil anskaffe når vi ved,hvor mange penge vi har at gøre godt med. Mvh.Caféudvalget  FU kommentar:Husk at det helst skal være billigst muligt så tjek gerne om det kan fås billigere andre steder. 
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Budget & Regnskab: 

Pengene forventes at gå til: Budget (Hvad regner I med at 
det koster): 

Regnskab (Hvad kostede det 
reelt): 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

I alt   
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§1 Navn og hjemsted 

Caféens navn er Studiestoppet. Studiestoppet er et selvejende foretagende under beboerforeningen på 

Hjortespringkollegiet. Studiestoppet er beliggende på Hjortespringkollegiet, Persillehaven 40, 2730 Herlev. 

 

§2 Formål 

Studiestoppets formål er at drive en café for kollegiets beboere og deres gæster. Ydermere er det 

Studiestoppets formål at bidrage til et godt socialt miljø på Hjortespringkollegiet. Derved kan der ydes støtte 

til andre aktiviteter og faciliteter som kommer det sociale miljø på kollegiet til gode. 

 

§3 Kapitalforhold 

Studiestoppets egenkapital består af tidligere års overførte resultater. Studiestoppet drives af indtægterne fra 

Caféens drift.   

- Stk. 1. Studiestoppet skal holde egenkapitalen på et niveau, hvor fremtidig drift er sikret. 

 

- Stk. 2. Overskud skal så vidt driften er sikret: Henlægges til renovering og fornyelse af 

Studiestoppets lokaler og inventar, bidrage til sociale faciliteter og aktiviteter på 

Hjortespringkollegiet. 

 

- Stk. 3. Barens midler må ikke placeres i risikable investeringer. Herunder regnes aktier, fremmed 

valuta, optioner m.m. (listen er ikke udtømmende).  

 

§4 Valg til bestyrelse 

Studiestoppet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Den samlede bestyrelse består af 1 

bestyrelsesformand, samt 4 menige medlemmer, alle for en periode på 1 år. Bestyrelsen vælges af 

beboerforeningen på beboermøder i hhv. marts og november. Formanden og kassereren vælges direkte på 

beboermødet. Hvis ingen bliver valgt til kasserer, kan bestyrelsen (jf. §9.) ansætte en for en valgperiode. 

- Stk. 1. Der vælges internt i bestyrelsen en næstformand. Hvis bestyrelsesformanden fratræder sin 

plads før tid, overtager næstformanden indtil næstkommende beboermøde. Her vælges en ny 

bestyrelsesformand.  

 

- Stk. 2. Der vælges op til 2 suppleanter, suppleanter sidder for en periode på 1 år. Suppleanter har 

ikke mødepligt og er ikke beslutningsdygtige, med mindre §4, Stk. 4. træder i kraft. Hvis der mangler 

suppleanter, kan disse vælges på først mulige køkkenrådsmøde. Dette valg gælder frem til 

beboermødet senest et år efter valget. 

 

- Stk. 3. Fratræder et bestyrelsesmedlem før tid, tilfalder pladsen suppleanten. Kan et 

bestyrelsesmedlem ikke deltage i 1 møde, kan suppleanten agere stedfortræder og være 

beslutningsdygtig.  

 

- Stk. 4. Hvis frafaldet i bestyrelsen når et punkt hvor §5, Stk. 1 ikke kan opnås, kan nye medlemmer 

vælges på først mulige køkkenrådsmøde. Dette valg gælder frem til beboermødet senest et år efter 

valget. 
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- Stk. 5. For at være valgbar skal man være en del af beboerforeningen. Derved er kun personer som 

har bopæl på Hjortespringkollegiet valgbare. 

 

§5 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 

Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for Studiestoppet. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig drift 

samt, at de i lovgivningen og vedtægternes udstukne love og regler overholdes. 

- Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved stemmeafgivelse fra mindst halvdelen af medlemmerne. 

Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. 

 

- Stk. 2. Ved et bestyrelsesmøde, skal bestyrelsesformanden eller næstformanden være tilstede. I 

tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformanden eller næstformandens stemme udslagsgivende (jf. 

Stk. 1.). 

 

- Stk. 3. I presserende tilfælde kan bestyrelsesformanden eller i dennes forfald næstformanden, tage 

akutte beslutninger på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen skal senest på næstkommende møde 

informeres detaljeret om disse beslutninger.   

 

§6 Møder og tegningsberettiget 

Bestyrelsen og Studiestoppet tegnes af bestyrelsesformanden – eller i dennes forfald næstformanden. 

- Stk. 1. Der indkaldes som udgangspunkt til bestyrelsesmøde mindst 1 gang per måned, med 

undtagelse af juli. Der kan indkaldes til yderligere møder, hvis det anses som værende nødvendigt. 

Bestyrelsesformanden indkalder som udgangspunkt til bestyrelsesmøderne. 

 

- Stk. 2. Bestyrelsesformanden er forpligtiget til at indkalde til møde på opfordring af minimum 2 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

- Stk. 3. Indkaldelse sker skriftligt med ikke mindre end 8 dages varsel og angivelse af dagsorden.  

 

- Stk. 4. Bestyrelsesformanden kan i akutte tilfælde indkalde til et møde med 2 dages varsel, hvis 

bestyrelsesformanden føler, at en eller flere presserende beslutninger er for store til at blive taget på 

egen hånd (jf. §5, Stk. 3.). 

 

- Stk. 5. Der skal tages referat af alle bestyrelsesmøder. Referatet skal være bestyrelsen og 

kollegielederen i hænde senest 14 dage efter mødet (jf. §10). Kommunikation om barens anliggender 

uden for møder, bør ligeledes tilstræbt bevaret og ført til protokols. 

 

- Stk. 6. Bestyrelsen har tavshedspligt om forhold, som drøftes på lukkede punkter på møderne, med 

mindre andet aftales. Den eneste som udtaler sig på Studiestoppets vegne er bestyrelsesformanden. 
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§7 Dokumentation vedrørende Studiestoppet 

- Stk. 1. Bestyrelsesformanden eller i dennes forfald næstformanden skal bevare dokumentation om 

Studiestoppet fortroligt i mapper på Studiestoppets kontor og i bestyrelsens data lager, som f.eks. 

Dropbox eller lignende. 

 

- Stk. 2. Almene bestyrelsesmedlemmer skal bevare dokumentation om Studiestoppet fortroligt i 

mapper på Studiestoppets kontor og i bestyrelsens data lager, som f.eks. Dropbox eller lignende. 

 

- Stk. 3. Barleder skal bevare dokumentation om Studiestoppets drift fortroligt i mapper på 

Studiestoppets kontor og i Studiestoppets data lager, som f.eks. Dropbox eller lignende.   

 

- Stk. 4. Kasser skal bevare dokumentation om Studiestoppets regnskab fortroligt i mapper på 

Studiestoppets kontor og i Studiestoppets data lager, som f.eks. Dropbox eller lignende. 

 

- Stk. 5. Indkøbere skal bevare dokumentation om Studiestoppets varelager og drift fortroligt i mapper 

på Studiestoppets lager og i Studiestoppets data lager, som f.eks. Dropbox eller lignende. 

 

§8 Mistillid til bestyrelsesmedlemmer og personale. 

Hvis §6, Stk. 6 brydes, vil det medføre eksklusion af bestyrelsesmedlemmer. Eneste undtagelse er hvis det er 

i strid med dansk lovgivning.  

- Stk. 1. Bestyrelsesformanden eller i dennes forfald næstformand.  

Overholder bestyrelsesformanden ikke de forudbestemte betingelser for posten (jf. §5, §6, §7, Stk. 1., 

§8, §9, §11, §12, Stk. 1. og §13), kan resten af bestyrelsen ved enighed stille mistillid til dennes virke 

som bestyrelsesformand. Mistilliden skal fremstilles på næstkommende 

køkkenrådsmøde/beboermøde. Frem til det næstkommende møde, overtager næstformanden (jf. §4, 

Stk. 1.). Administrative ændringer må ikke foretages, før efter §8, Stk. 1.1. og Stk. 1.2. er afviklet.    

 

- Stk. 1.1. Såfremt beboerforeningen på førstkommende køkkenrådsmøde/beboermøde ikke med 

flertal bakker op om et mistillidsvotum, genoptager bestyrelsesformanden sin valgte post 

øjeblikkeligt. 

 

- Stk. 1.2. Såfremt der på køkkenrådsmødet/beboermødet er flertal for mistillidsvotum, overtager 

næstformanden posten som bestyrelsesformand (jf. §4, Stk.1.).  

 

- Stk. 2. Almene bestyrelsesmedlemmer.  

Overholder almene bestyrelsesmedlemmer ikke de forudbestemte betingelser for posten (jf. §5, §6, 

§7, Stk. 2., §8, §9, §11 og §13), kan resten af bestyrelsen ved enighed stille mistillid til dennes virke 

som bestyrelsesmedlem. Mistilliden skal fremstilles på næstkommende 

køkkenrådsmøde/beboermøde. 

 

- Stk. 3. Barleder.  

Bestyrelsen udfærdiger kontrakt for denne stilling. Hvis de gældende forpligtelser i kontrakten ikke 

overholdes (samt §7, Stk. 3., §11, Stk. 3 og §13), kan bestyrelsesformanden (jf. §5, Stk. 3) eller 
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bestyrelsen på et indkaldt møde tage beslutning om opsigelse og eventuelt bortvisning af 

stillingsindehaver. 

 

- Stk. 4. Kasser.  

 

- Stk. 4.1. Valgt kasserer 

Hvis de gældende forpligtelser ikke overholdes, de samme, som for en kontrakt kassere (samt §7, 

Stk. 4., §11, §12 og §13), kan bestyrelsesformanden (jf. §5, Stk. 3) eller bestyrelsen på et indkaldt 

møde tage beslutning om ekskludering fra bestyrelsen som kasserer og/eller bestyrelsesmedlem. 

Administrative ændringer må ikke foretages, før efter §8, Stk. 4.1.1. og Stk. 4.1.2. er afviklet.    

 

- Stk. 4.1.1. 

Såfremt beboerforeningen på førstkommende køkkenrådsmøde/beboermøde ikke med flertal bakker 

op om et mistillidsvotum, genoptager kassereren sin valgte post øjeblikkeligt. 

 

- Stk. 4.1.2. Såfremt der på køkkenrådsmødet/beboermødet er flertal for mistillidsvotum, kan 

bestyrelsen vælge en fra deres midte eller ansætte en frem til næstkommende beboermøde (jf. §9.). 

 

- Stk. 4.2. Ansat kasserer 

Bestyrelsen udfærdiger kontrakt for denne stilling (jf. §9.). Hvis de gældende forpligtelser i 

kontrakten ikke overholdes (samt §7, Stk. 4., §11, §12 og §13), kan bestyrelsesformanden (jf. §5, Stk. 

3) eller bestyrelsen på et indkaldt møde tage beslutning om opsigelse og eventuelt bortvisning af 

stillingsindehaver. 

 

- Stk. 5. Indkøber.  

Bestyrelsen udfærdiger kontrakt for denne stilling (jf. §9.). Hvis de gældende forpligtelser i 

kontrakten ikke overholdes (samt §7, Stk. 5. og §11), kan bestyrelsesformanden (jf. §5, Stk. 3) eller 

bestyrelsen på et indkaldt møde tage beslutning om opsigelse og eventuelt bortvisning af 

stillingsindehaver. I forhold til §11, så er det kun de bilag og papirer Indkøberen er ansvarlig for. 

 

- Stk. 6. Andet personale. 

Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer eller kontrakt for denne stilling. Hvis de gældende forpligtelser 

i retningslinjerne eller kontrakten ikke overholdes, kan bestyrelsesformanden (jf. §5, Stk. 3) eller 

bestyrelsen på et indkaldt møde tage beslutning om opsigelse og eventuelt bortvisning af 

stillingsindehaver. 

 

§9 Ansættelse 

Bestyrelsen ansætter og afskediger personalet i Studiestoppet, deriblandt barleder, indkøber, rengøring, 

personalekoordinator, bartendere og andet relevant personale. Hvis en kasserer ikke bliver valgt på 

beboermødet, så kan bestyrelsen ansætte en frem til næste valg (jf. §4). Den nuværende Barleder af 

Studiestoppet kan rådgive bestyrelsen i ansættelser. Bestyrelsen udarbejder kontraktbetingelserne eller 

retningslinjerne for ansættelse i baren. 
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§10 Tilsyn 

Bestyrelsen er underlagt beboerforeningen. Den daglige leder af Hjortespringkollegiet har en plads i 

bestyrelsen som rådgiver uden stemmeret. 

 

§11 Regnskab 

Studiestoppets regnskabsår er fra 1. september til 31. august. 

- Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for at fremlægge et revideret (jf. §13) og underskrevet regnskab på 

det først kommende beboermøde, efter regnskabsårets udløb.  

 

- Stk. 2. Bestyrelsen skal ved regnskabsaflæggelse fremlægge eventuelle fremtidsplan for 

Studiestoppet. Der skal fremlægges budgetter for planlagte større projekter med en betydelig 

økonomisk konsekvens for Studiestoppet. 

 

- Stk. 3. Bestyrelsen, barleder samt kasser skal sammen udarbejde et budget for næstkommende år (jf. 

periode for regnskabsår fremsat i §9), med fremlæggelse på beboermøde i marts.  

 

- Stk. 4. Kasser har til ansvar at give bestyrelsen et økonomisk overblik ved indkaldte 

bestyrelsesmøder (jf. §6).  

 

§12 Revision  

Studiestoppets regnskab er et åbent regnskab. Alle medlemmer af beboerforening har ret til at få indsigt i 

barens økonomiske forhold. 

- Stk. 1. Ansøgning om indsigt skal ske skriftligt til bestyrelsesformanden, det efterspurgte materiale 

skal derefter stilles til rådighed ikke senere end 4 uger efter.  

  

- Stk. 2. Det skal i ansøgningen specificeres, hvilke bilag som ønskes tilgængeliggjort. 

 

- Stk. 3. Personer som har fået indsigt og adgang, skal gøre Studiestoppet bekendt med sine 

påtegnelser, inden 1 måned fra modtagelse og/eller senest 7 dage inden regnskabsaflæggelse 

(beboermødet). 

 

§13 Likvidation 

Likvidation sker i følgende tilfælde, efter godkendelse af likvidationsplanen på et beboermøde. Barens drift 

suspenderes af bestyrelsen indtil beslutning om likvidation er foretaget af beboerforeningen. 

- Stk. 1. Formålet i §2 er ikke længere opfyldt eller muligt at opfylde. 

 

- Stk. 2. Studiestoppet drives med et fortsat væsentligt underskud på driften og det er bestyrelsens 

vurdering, at studiestoppet økonomisk ikke kan fortsætte. 
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- Stk. 3. I tilfælde, hvor bestyrelsen vurderer at fortsat drift kan medføre konkurs, kan bestyrelsen 

stoppe alle engagementer som føre til fortsat tab af egenkapital uden godkendelse fra 

beboerforeningen.     

 

- Stk. 4. Overskydende midler efter betaling af Studiestoppets forpligtelser, vil stå til 

beboerforeningens rådighed til sociale formål på Hjortespringkollegiet (jf. §2). 

 

§14 Vedtægtsændringer 

Studiestoppets vedtægter skal godkendes af Beboerforeningen. 

- Stk. 1. Vedtægtsændringer og tilføjelser til vedtægterne skal godkendes af Beboerforeningen. 

 

- Stk. 2. Afvigelser fra vedtægterne kan kun ske med Beboerforeningens godkendelse. 

 

- Stk. 3. Alle beboerforeningens medlemmer skal varsles om et forslag til 

ændringer/tilføjelser/afvigelser inden disse kan godkendes. Dette skal ske senest sammen med 

indkaldelsen til beboermødet.  

 

- Stk. 4. Stk. Vedtægter skal kun godkendes på et beboermøde og træder i kraft øjeblikkeligt. 

 

 

 

Godkendt på beboermødet tirsdag d. 6. november 2018. 
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