Vedtægter for Skjoldhøjkollegiets beboerråd og beboermødets officielle bestemmelser
Almindelige bestemmelser
§ 1. Beboerrådet ved Skjoldhøjkollegiet har til opgave at varetage beboernes interesser og medindflydelse
på kollegiets drift efter de af det relevante ministeriums til enhver tid fastsatte regler.
Stk. 2. Beboerrådet påser på vegne af kollegiets bestyrelse husordenens overholdelse, administrerer
kollegiets beboermidler og aktivitetskonto, træffer beslutninger vedrørende den daglige drift, alt sammen
indenfor de rammer, som kollegiets bestyrelse har fastsat.
Stk. 3. Beboerrådet består af 9 medlemmer. Hvis der opstilles færre kandidater end til 9 pladser, kan
antallet nedsættes, dog altid til et ulige antal og mindst til 3. I tilfælde af stemmelighed har
Beboerrådsformanden den afgørende stemme.
Beboermødet
§ 2. Beboermødet består af samtlige fremmødte kollegianere, der er fastboende på kollegiet. Beboermødet
er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte beboere. Stemmeret har en beboer hvis navn er anført på
lejekontrakten, herefter kaldet beboer.
Stk. 2. Beslutninger på Beboermødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget.
Stk. 3. Kollegiets bestyrelse og af beboermødet inviterede personer har adgang til beboermøderne.
Afholdelse af Beboermøde
§ 3. Beboermødet indkaldes af Beboerrådet til den sidste onsdag i månederne marts og november med
mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Beboerrådet indkalder herudover til ekstraordinært Beboermøde når
1) Beboerrådet finder anledning dertil
2) Mindst en fjerdedel af beboerne ønsker et angivet emne behandlet
3) Der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom
4) Bestyrelsen anmoder herom. Ekstraordinært beboermøde afholdes senest 4 uger efter
kravet er fremsat og indkaldes med mindst én uges varsel.

Stk. 3. Indkaldelse til Beboermødet sker ved elektronisk eller fysisk meddelelse, der fremsendes til alle
beboere. Til møderne i marts og november hvor der gennemgås hhv. budget og regnskab kan hovedtallene
findes på kollegiets hjemmeside.
Stk. 4. Enhver beboer eller aktivitetsgruppe kan ved skriftlig henvendelse til beboerrådet få optaget punkter
på Beboermødets dagsorden. Henvendelsen skal være Beboerrådet i hænde senest 5 dage før
Beboermødet.
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Stk. 5. Der optages referat af forhandlingerne på møderne. Referatet fremsendes til kollegiets beboere
senest en uge efter Beboermødet.

Stk. 6. Beboermødet fastsætter én gang årligt på martsmødet følgende beløb:
1) Beløbet som aktivitetsgrupperne kan få bevilget til Åbent Hus arrangementer, jf. § 13, stk.
7.
2) Honorar til parlamentariske revisorer.
3) Rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige frokoster.
Stk. 7. Beboermødet kan bevillige aktivitetsgrupper penge fra Beboerfacilitetskontoen. Bevillinger gives kun
efter udspecificeret ansøgning. Alle bevillinger føres til referat med det nøjagtige beløb. 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.
1) En bevilling bortfalder, såfremt den ikke er benyttet inden 1 måned, medmindre andet
tidspunkt er specificeret i ansøgningen. Beboerrådet kan dispensere ved henvendelse inden
fristen er ovre. En bevilling regnes for ubenyttet indtil Beboerrådet har modtaget bilag på
anvendelsen.
2) Beboermødet kan, efter indstilling fra beboerrådet, i helt ekstraordinære særlige tilfælde
bevillige penge fra Beboerfacilitetskontoen til at sikre en aktivitetsgruppes fortsatte drift,
såfremt denne aktivitetsgruppe ellers måtte indstille sin normale virksomhed. En sådan
ekstraordinær bevilling skal, for at være gyldig, vedtages med 2/3 stemmer af de fremmødte.
Ansøgning herom skal afleveres til beboerrådet. Ansøgningens ordlyd, samt beboerrådets
bemærkninger om indstillingen skal fremgå af indkaldelsen til beboermødet.

Stk. 8. Reglerne for dagsordenens udformning samt Beboermødets afvikling fremgår af Forretningsorden
for Beboermødet.
Beboerrådet
§ 4. Beboerrådsmøderne er åbne for andre til kollegiet tilknyttede, der ikke nødvendigvis er beboere,
såsom Beboerrådgiveren. Dog undtagen når diskretionshensyn tilsiger andet.
Stk. 2. Der skrives referat af Beboerrådets møder og disse lægges online på kollegiets hjemmeside inden for
14 dage.
Stk. 3. Beboerrådet bindes juridisk ved underskrift af kassereren samt yderligere et medlem af
Beboerrådet.
Stk. 4. Beboerrådet kan bevillige aktivitetsgrupper penge fra Beboerfacilitetskontoen. 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.
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a) Beboerrådet kan maksimalt bevillige 2500 kr. pr. aktivitetsgruppe pr. regnskabsår.
Større beløb skal behandles på beboermøde, jf. §3, stk. 1, stk. 2 og stk. 7.
b) Om bortfald af bevilling gælder §3 stk. 7, litra a.
Beboerrådets konstituering
§ 5. Beboerrådets formand vælges på beboermødet i november jf. forretningsordenen § 3. Umiddelbart
efter valget konstituerer Beboerrådet sig med en næstformand samt en kasserer, som skal være myndig.
Stk. 2. Beboerrådet udpeger og indstiller blandt sine medlemmer én kandidat til det Regionale
Indstillingsudvalgs repræsentantskab og formanden giver besked om dette til Kollegiekontoret senest ved
udgangen af december.
Beboerfaciliteter
§ 6. Udgifterne til drift af fælleslokaler og faciliteter via aktivitetsgrupper og anden beboerdemokratisk
virksomhed fastsættes på det ordinære beboermøde senest 31. december og opkræves gennem den
månedlig husleje.
Regnskab og revision
§ 7. Beboerrådets regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.
Stk. 2. Beboerrådet fremlægger i marts måned for Beboermødet forslag til Beboerrådets budget for
Beboerfacilitetskontoen for det kommende regnskabsår.
Stk. 3. Beboerrådet sender det reviderede regnskab til Kollegiebestyrelsen og kollegiets administration
senest 1. september
Stk. 4. Beboerrådet har ansvaret for at regnskabet for Beboerfacilitetskontoen gøres tilgængeligt for
kollegianerne senest en uge før Beboermødet.
Stk. 5. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med revisorernes
bemærkninger til godkendelse af Beboermødet i november måned hvor også kollegiets regnskab
godkendes.
Valg til Beboerrådet
§ 8. Ordinært valg til Beboerrådet finder sted hvert år i november. Valgperioden er 2 år. Stemmeret og
valgbarhed har alle beboere på kollegiet. Valget foregår på beboermødet som hemmelig afstemning. De
nyvalgte medlemmer tiltræder efter endt Beboermøde.
Stk. 2. Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater til Beboerrådet, således at stemmeligheden
har indflydelse på, hvem der er valgt, og hvem der er suppleant(er), må der på Beboermødet foretages en
skriftlig afstemning mellem de kandidater, der er stemmelighed imellem.
Stk. 3. Viser det sig på mødet, at der ikke er kandidater nok til, at Beboermødets på forhånd fastsatte antal
medlemmer i Beboerrådet kan opfyldes, kan Beboermødet vælge at dispensere fra det og nedsætte
antallet, så det svarer til det antal opstillede kandidater og stadig opfylder § 1 stk. 3. Opstilles der til
Beboerrådet kun det antal kandidater, som Beboermødet har fastsat, afholdes ikke valg. Stk. 4. Ved et
Beboerrådsmedlems permanente afgang indgår 1. suppleanten fra det pågældende valg.
Valg til bestyrelsen
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§ 9. Valg til Skjoldhøjkollegiets bestyrelse afholdes til beboermødet i november.
a) Valgperioden er 2 år. Valgbar er alle beboerrådsmedlemmer og stemmeret har alle
beboere. Valget foregår på beboermødet som hemmelig afstemning. De nyvalgte
medlemmer tiltræder efter endt Beboermøde. For beboernes vedkommende besættes 2
pladser i bestyrelsen. Det er kun beboerrådsmedlemmer som kan vælges.
Stk. 2. Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater til bestyrelsen, således at stemmeligheden har
indflydelse på, hvem der er valgt, må der på Beboermødet foretages en skriftlig afstemning mellem de
kandidater, der er stemmelighed imellem.
Øvrige valg
§ 10. De parlamentariske revisorer er på valg én gang hvert år på Beboermødet i november.
Stk. 2. Dirigenten vælges blandt Beboermødets fremmødte beboere. Hver beboer har én stemme.
Stk. 3. Referenten vælges med samme metode som Stk. 2.
Stk. 4. De 2 parlamentariske revisorer må ikke være medlemmer af Beboerrådet. Hver fremmødt beboer
har 2 stemmer. Er der kun 2 kandidater, bortfalder valget.
Urafstemninger
§ 11. Beboermødet kan beslutte at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på Beboermødet,
træffes ved urafstemning.
Stk. 2. Ved urafstemning, har hver beboer, der er anført på lejekontrakten 1 stemme. Beboerrådet/-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.

§12 Ophævet.
Aktivitetsgrupper
§ 13. En aktivitetsgruppe er en gruppe af beboere, der har en fælles interesse for en bestemt sag eller et
bestemt fag.
Stk. 2. Aktivitetsgrupperne skal være åbne for alle kollegiets beboere. Grupperne styres uafhængigt af
Beboerrådet.
Stk. 3. Den enkelte gruppe skal have egne vedtægter, der oplyser om gruppens formål m.v. Desuden skal
gruppen have valgt en formand/kontaktperson, der tegner gruppen udadtil. Er der mere end 20
medlemmer i gruppen, skal der desuden vælges en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen kan konstituere sig selv.
Stk. 4. Aktivitetsgruppens formand/kontaktperson eller bestyrelsen, hvis en sådan findes, skal på valg på en
årlig generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
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Stk. 5. Aktivitetsgrupperne kan efter ansøgning få bevilliget penge på Beboerrådsmøder på op til 2500 kr.
pr. aktivitetsgruppe pr. regnskabsår, jf. § 4, stk. 4. Ansøgninger om beløb større end 2500 kr. pr.
aktivitetsgruppe pr. regnskabsår skal behandles på et beboermøde.
Stk. 6. Penge til reparationer/udskiftning af ødelagt/defekt udstyr, indkøbt for Beboerrådets midler til
aktivitetsgrupperne, udbetales direkte af Beboerrådet, hvis skøn lægges til grund for bevillingen. Alle
tvivlstilfælde kan af aktivitetsgruppen eller af Beboerrådet tages op til nyvurdering på førstkommende
Beboermøde.
Stk. 7. En aktivitetsgruppe har ret til én gang om året at få bevilliget et beløb til afholdelse af et Åbent Husarrangement, jævnfør § 3, stk. 6.
Stk. 8. Et Åbent Hus-arrangement skal annonceres mindst en uge før afholdelsen. Der skal annonceres i
centerbygningen, vaskerierne og på internettet eller ved husstandsomdeling af løbesedler.
Stk. 9. Aktivitetsgrupperne står selv for egen drift og beslutter selv, om der skal opkræves kontingent til
finansieringen af driften, jf. § 3, stk. 7. Aktivitetsgrupperne råder egenhændigt over kontingentmidlerne.
Stk. 10. Aktivitetsgrupperne har regnskabspligt over for Beboerrådet vedr. bevilligede penge fra
Beboerfacilitetskontoen.
Stk. 11. Såfremt en aktivitetsgruppe bliver nedlagt, tilfalder såvel kassebeholdningen som gruppens udstyr
Beboerrådet.
Vedtægternes fortolkning
§ 14. Regler, som er fastsat ved lov, bekendtgørelse eller cirkulærer tilsidesætter evt. modstridende forhold
i disse vedtægter.
Ændringer i vedtægter
§ 15. Forandringer i og tillæg til nærværende vedtægter skal for at have gyldighed vedtages af 2/3 af de
tilstedeværende på det ordinære Beboermøde efter at forslagets ordlyd er udsendt til kollegianerne samtidig
med dagsordenens udsendelse.
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal meddeles kollegiets bestyrelse og dennes administrator.
Nærværende vedtægter er i sin oprindelige form vedtaget den 16-3-72.
Ændret den 3-10-84 og den 12-12-84.
Ændret igen den 4-5-88 og den 1-6-88.
Ændret igen den 7-9-88 og den 5-10-88.
Ændret igen den 1-11-89 og den 7-3-90.
Ændret igen den 2-9-92 og den 2-6-93.
Ændret igen den 6-10-2010.
Ændret igen den 05-10- 2011.
Ændret igen den 01-02-2012.
Ændret igen den 27-11-2013.
Ændret igen den 30-11-2016
Ændret igen den 25-11-2020
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