Sidst ændret ved kollegiemøde 06.09.16

Vedtægter for Kollegierådet og Kollegiemøder på Chr. d X’s Kollegium
§1: Almindelige bestemmelser.
Stk. 1: Kollegierådet ved Chr. X’s Kollegium har til opgave at varetage beboernes interesser og
medindflydelse på kollegiets drift, jf. lejelovens kapitel 11, samt at varetage beboernes interesse ved
sociale og kulturelle aktiviteter på kollegiet.
Stk. 2: Kollegierådet påser på beboernes vegne Husordenens overholdelse og løser praktiske opgaver
indenfor hele kollegiet.
§2: Kollegiemødet.
Stk. 1: Kollegiemødet vælger Kollegierådet, og det har besluttende og kontrollerende myndighed over
Kollegierådet.
Stk. 2: Kollegiemødet kan overlade beslutninger vedrørende den daglige drift til Kollegierådet.
Stk. 3: Kollegiemødet består af samtlige fremmødte kollegianere, der er fastboende på kollegiet.
Kollegiemødet er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte beboere.
Stk. 4: Beslutninger på Kollegiemødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget.
Stk. 5: Såfremt der på Kollegiemødet træffes beslutninger, som findes truffet uden beboernes tilstrækkelige
bevågenhed, kan der 14 dage efter referatet er opslået afholdes ekstraordinært Kollegiemøde, hvor samme
dagsorden eller dele deraf behandles og beslutninger evt. omgøres. Der skal senest en uge efter referatet
er opslået, ved henvendelse til dirigenten kræves indkaldt til ekstraordinært Kollegiemøde efter reglerne i
§3, stk. 2.
§3: Afholdelse af Kollegiemøde.
Stk. 1: Kollegiemødet afholdes minimun 2 gange årligt med jævne mellemrum fra starten af kollegiets
regnskabsår.
Stk. 2: Der indkaldes herudover til ekstraordinært Kollegiemøde, såfremt Kollegierådet eller ¼ af beboerne
ønsker dette.
Stk. 3: Indkaldelse til Kollegiemødet sker ved annoncering relevante steder på kollegiet og på netsiden
chrdx.dk med minimum to ugers varsel og med fuldstændig dagsorden.
Stk. 4 Dagsorden for det ordinære kollegiemøde indeholder mindst følgende punkter:
1)Valg af dirigent, referent og to stemmertællere; 2) Kollegierådets beretning for den forløbne periode; 3)
Godkendelse af beretning; 4) Eventuelt
På mødet op til regnskabsårets afslutning afholdes desuden følgende dagsordenpunkter: a) Godkendelse af
regnskab; b) Godkendelse af budget; c) Fastsættelse af kontingent for det kommende år d) Valg af
kollegieråd, samt suppleanter; c) Valg af revisorer jf. §4, stk. 2;
Stk. 5: Enhver beboer eller forening ved kollegiet kan ved skriftlig henvendelse til Kollegierådet få optaget
punkter på Kollegiemødets dagsorden.
Stk. 6: Der optages referat af møderne. Referat skal opsættes senest en uge efter mødet på www.chrdx.dk.
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Stk. 7: Kollegiemødet kan bevillige foreninger ved kollegiet penge fra Kollegierådskassen. Bevillinger gives
kun efter udspecificeret ansøgning. Der kan ikke bevilliges penge til gruppernes drift, kun til udstyr.
Inventar og lign., der stilles til rådighed af kollegiet, kan der ikke ansøges om penge til. Der kan ikke
bevilliges penge med tilbagevirkende kraft. En bevilling bortfalder, såfremt den ikke er benyttet inden
næste Kollegiemøde, medmindre andet tidspunkt er specificeret i ansøgningen. Kollegierådet kan
dispensere ved henvendelse inden næste kollegiemøde. En bevilling regnes for ubenyttet indtil
Kollegierådet har modtaget bilag på anvendelsen. Kollegiemødet kan, efter indstilling fra kollegierådet, i
helt ekstraordinære særlige tilfælde bevillige penge fra kollegierådskassen til at sikre en kollegieforenings
fortsatte drift, såfremt denne forening ved kollegiet ellers måtte indstille sin normale virksomhed. En sådan
ekstraordinær bevilling skal, for at være gyldig, vedtages med 2/3 stemmer af de fremmødte på to på
hinanden følgende kollegiemøder. Ansøgning herom skal afleveres til mødets dirigent, med kollegierådets
påtegning om indstilling. Ansøgningens ordlyd, samt kollegierådets bemærkninger om indstillingen skal
fremgå af indkaldelsen til kollegiemødet.
§4 Stemmeberettigelse og valgbarhed på kollegiemødet
Stk. 1 Kun kollegianere har stemmeret, undtaget er fremlejere.
Stk 2 Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 3 Alle sager på Kollegiemødet afgøres ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne
stemmer).
Stk. 4 Vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen kræver dog kvalificeret flertal
Stk. 5 Personvalg foregår skriftligt og anonymt, hvis der er flere kandidater til posten.
Stk. 6 Enhver kollegianer kan vælges til Kollegierådet, undtaget er fremlejere.
Stk. 7 Ved valg til Kollegieråd benyttes simpelt flertal.
§5: Kollegierådet
Stk. 1: Kollegierådet forestår på Kollegiemødets vegne den daglige drift og træffer beslutninger vedrørende
denne inden for de rammer, som Kollegiemødet har fastsat, jævnfør §2, stk. 1 og 2.
Stk. 2: Ved et Kollegierådsmedlems permanente afgang indgår 1. suppleanten fra det pågældende valg.
Stk. 3: Kollegierådsmøderne er åbne, undtagen når diskretionshensyn tilsiger andet.
Stk. 4: Kollegierådet er beslutningsdygtig når over 2/3 af bestyrelsen er fremmødt.
Stk. 5: Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 6: Formanden indvarsler Kollegierådsmøde, når der er anledning hertil, eller hvis mindst 2
rådsmedlemmer har ønske herom.
Stk. 7: Indvarsling af Kollegierådsmøder skal ske med mindst to ugers varsel.
Stk. 8: Indvarslingen skal indeholde dagsorden med angivelse af alle punkter til behandling på mødet.
Stk. 9: Der optages referat af Kollegierådets møder. Referatet lægges op på kollegiets Facebook-side.
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Stk. 10: Kollegierådet tegnes ved underskrift af kassereren samt yderligere et medlem af Kollegierådet.
Ændret 06.06.16
§6: Kollegierådets konstituering.
Stk. 1: Kollegierådet består af 5 medlemmer. Det er muligt at have op til 4 suppleanter i kollegierådet, dog
min. 2 stk.
Stk. 2: Umiddelbart efter valget konstituerer Kollegierådet sig med en formand, næstformand og sekretær.
Tillige vælges en kasserer som skal være fyldt 18 år.
§7: Regnskab og revision.
Stk. 1: Kollegierådets regnskabsår går fra 1. november til 30. oktober.
Stk. 2: Kollegierådet fremlægger i september måned for Kollegiemødet forslag til Kollegierådets budget for
det kommende regnskabsår.
Stk. 3: Kollegierådet fremlægger i december måned det reviderede regnskab med revisorernes
bemærkninger. Det reviderede regnskab godkendes endeligt i januar måned.
Stk. 4: Kollegierådet drager omsorg for, at regnskabet ved opslag bekendtgøres for kollegianerne senest en
uge før Kollegiemødet.
§8: Urafstemninger.
Stk. 1: Kollegiemødet kan, hvis det er oplyst på dagsordenen, beslutte at den endelige afgørelse af emner,
der er til behandling på Kollegiemødet, træffes ved urafstemning. Ved urafstemning tilsidesættes §4 stk. 2.
Stk. 2: Ved urafstemning, som er skriftlig og hemmelig, har hver beboer, der er anført på lejekontrakten 1
stemme. Kollegierådet/-mødet træffer beslutning om urafstemningens udformning og om oplysninger og
materiale, som skal udsendes til beboerne. I særlige tilfælde kan kollegiets revisor forestå afstemningen.
Stk. 3: Urafstemningens resultat træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende i
urafstemningen.
§9: Netsiden chrdx.dk
Stk. 1: Kollegierådet har ansvaret for vedligeholdelsen og driften af netsiden chrdx.dk.
Stk. 2: Kollegierådet kan med kollegiemødets godkendelse uddelegere vedligeholdelsen og driften af
netsiden chrdx.dk til et it-udvalg.
§10: Foreninger ved kollegiet
Stk. 1: En forening ved kollegiet er en gruppe af beboere, der har en fælles interesse for en bestemt sag
eller et bestemt fag.
Stk. 2: Foreningerne skal være åbne for alle kollegiets beboere. Foreningerne styres uafhængigt af
Kollegierådet.
Stk. 3: Den enkelte forening skal have egne vedtægter, der oplyser om forenings formål m.v. Desuden skal
forening have valgt en formand/kontaktperson, der tegner gruppen udadtil. Er der mere end 20
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medlemmer i gruppen, skal der desuden vælges en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen kan konstituere sig selv.
Ændret 06.06.16
Stk. 4: Forenings formand/kontaktperson eller bestyrelsen, hvis en sådan forefindes, skal på valg på en årlig
generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5: Foreningerne ved kollegiet kan efter ansøgning få bevilliget penge på Kollegiemødet
Stk. 6: Penge til reparationer/udskiftning af itugået udstyr, indkøbt for Kollegierådets midler til
aktivitetsgrupperne, udbetales direkte af Kollegierådet, hvis skøn lægges til grund for bevillingen. Alle
tvivlstilfælde kan af foreningen eller af Kollegierådet tages op til nyvurdering på førstkommende
Kollegiemøde.
Stk. 7: Foreninger ved kollegiet har regnskabspligt over for Kollegierådet vedr. bevilligede penge fra
Kollegierådskassen.
Stk. 8: Såfremt forening bliver nedlagt, tilfalder såvel kassebeholdningen som gruppens udstyr
Kollegierådet.
§11: Vedtægternes fortolkning.
Stk. 1: Regler, som er fastsat ved lov, bekendtgørelse eller cirkulærer, er til enhver tid gældende og
tilsidesætter evt. modstridende forhold i ovenanførte vedtægter.
§12: Ændringer i vedtægter.
Stk. 1: Forandringer i og tillæg til nærværende vedtægter skal for at have gyldighed vedtages af 2/3 af de
tilstedeværende på to på hinanden følgende ordinære Kollegiemøder, efter at forslagets ordlyd er udsendt
til kollegianerne samtidig med dagsordenens udsendelse. Forslagets ordlyd skal være vedlagt dagsordenen
som bilag på særskilt ark.
Som vedtaget på

