Særlige vedtægter for P. O. Pedersen Kollegiet

22. marts 2021

Supplement til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 “Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte.” (herefter
“bekendtgørelsen”).

Kapitel 1

Beboerrådet

§1. Beboerrådet består af 5 til 13 medlemmer valgt på ordinært beboermøde. Antallet af medlemmer skal være ulige. Beboerrådets medlemmer udgør som minimum en formand, der er
medlem af kollegiets bestyrelse, endnu et bestyrelsesmedlem og en kasserer.
Stk. 2 Beboerrådet varetager driften af "Kollegianerforeningen, P.O. Pedersen Kollegiet"
jf. foreningens vedtægter (se disse).
§2. Fratræder et beboerrådsmedlem utidigt, fortsætter rådet uændret indtil næste beboermøde,
hvor et ulige antal rådsmedlemmer igen opfyldes.
Stk. 2 Hvis formanden eller det andet bestyrelsesmedlem fratræder, kan et eksisterende beboerrådsmedlem vælges som afløser. Sker dette, besættes vedkommendes post jf. stk.
1.
§3. Valgperioden for beboerrådsmedlemmer og suppleanter er normalt 2 år, jf. bekendtgørelsens
§ 7, stk. 3. Nyt beboerråd vælges i lige år på ordinært beboermøde, uanset nye tiltrædelser
midt i perioden.
Stk. 2 Fratrædelse af beboerrådsmedlemmer og/eller suppleanter, til det ordinære beboermøde,
efter et år, er godtaget som normal praksis, såfremt personen ikke ønsker at fortsætte,
eller ønsker at skifte post. Beboerrådet eller dele heraf kan til en hver tid afsættes, hvis
beboerne ved regnskabsaflæggelse eller under særskilt punkt på dagsordenen udtrykker
deres mistillid til et eller flere rådsmedlemmer.
§4. Det er muligt for et eller flere beboerrådsmedlemmer at skifte post efter et år eller efter
tiltrædelse af en suppleant, såfremt dette godkendes af beboermøde.
§5. Bestyrelsesrepræsentanterne kan helt eller delvis bindes af beboermødet/beboerafstemning.
Såfremt bestyrelsesrepræsentanterne ikke mener at kunne arbejde for en bestemt sag med
bundet mandat, nedlægger han/hun dermed bestyrelsesposten, og der konstitueres en ny
repræsentant jf. § 2. Bestyrelsesrepræsentanterne skal nægte at behandle sager af større
betydning, såfremt disse ikke har været behandlet forud på beboermøde. I tilfælde af frafald,
udpeger beboerrådet en stedfortræder.
Stk. 2 Beboerrådets bestyrelsesrepræsentant (ikke rådsformanden) sørger for at et kommenteret
referat fra bestyrelsesmødet (fra hvilket personspørgsmål og lign. er udeladt) offentliggøres på rådstavlen.
§6. Valg til beboerrådet foregår ved at der i nævnte rækkefølge vælges:
1)
2)
3)
4)

Formand og bestyrelsesmedlem (én person)
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Op til 8 beboerrådsmedlemmer.

Stk. 2 Efter beboerrådet har konstitueret sig, vælger det en næstformand, sekretær, vicevært og
fremlejemand, der skal være medlemmer af Kollegianerforeningen.
Stk. 3 Valg til beboerrådet skal ske før valg til andre poster.
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Kapitel 2

22. marts 2021

Udvalg

§7. § 8-udvalget samt 3 beboerrådsmedlemmer (valgt internt) udgør et udvalg, der i tilfælde af
tvivl om fortolkningen af love og regler m.m. træffer afgørelse. Udvalgets afgørelser kan kun
ændres af beboermøde.

Kapitel 3

Revisorer

§8. På ordinært beboermøde vælges to revisorer. Bliver det nødvendigt at udpege nye revisorer
gør beboerrådet dette, og førstkommende beboermøde forelægges disse til godkendelse.
Stk. 2 Kasserer, lønnede kollegianere og regnskabspligtige kan i øvrigt ikke vælges til revisorer.
§9. Revisorerne reviderer regnskaber og budgetter for beboerrådets konto 25, Kollegianerforeningen, og andre regnskabspligtige foretagender under Kollegianerforeningen.

Kapitel 4

Regnskab

§10. Kollegiets regnskabsår er 1. august til 31 juli.
Stk. 2 Kassereren holder regnskab med de af bestyrelsen på konto 25 afsatte midler. Bogføringen og bilag afleveres efter regnskabsårets afslutning til kollegiets bestyrelse. Kassereren
er ansvarlig for alle bilag.
§11. Beboerrådet udarbejder til ordinært beboermøde, efter samråd med udvalgene, et budget
over konto 25 for det påbegyndte regnskabsår til godkendelse. Inden 1. marts fremlægger
beboerrådet et revideret budget.
Stk. 2 Senest 7 dage før ordinært beboermøde opslås et revideret regnskab på rådstavlen.

Kapitel 5

Møder

§12. Ordinært beboermøde afholdes ultimo september til primo november.
§13. Ved beboermøde vil der være forfriskninger som eksempelvis øl og vand til de fremmødte
afholdt over konto 25.
§14. Det pålægges beboerrådets sekretær at udfærdige et referat over beboermøde. Dette referat,
skal sendes på e-mail til alle beboere og være ophængt på rådstavlen senest 14 dage efter
mødets afholdelse, skal indeholde debattens væsentlige momenter. Dog skal forslag og ændringsforslag anføres ordret, og afstemningsresultater skal gengives. Referatet godkendes på
næste beboermøde, og er herefter fuldt bevis for hvad der er passeret.
§15. Bordtennisspil, fodboldspil m.m. er forbudt under beboermøde.
§16. De anførte procedureregler under afsnittet “Procedureregler for P.O. Pedersen Kollegiet”,
finder anvendelse ved beboermøder.
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