Vedtægter for Kollegianerforeningen på Industri-kollegiet
§1 – Navn og bestyrelse
Foreningens navn er ”Kollegianerforeningen på Industri-kollegiet”
Stk. 2. Foreningens bestyrelse er beboerrådet
§2 – Formål
Foreningens formål er at støtte et velfungerende kollegieliv, og skabe rammer for
fællesskab og varetage beboernes interesser.
§3 – Medlemmer
Medlemmer af foreningen er alle beboerne på Industri-kollegiet
§4 – Økonomi
Foreningens økonomi varetages af kassereren.
Stk. 2 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld
Stk. 3 Beboerrådet kan meddele prokura.
Stk. 4 Beboerrådet hæfter for gæld stiftet af baren, der er godkendt af beboerrådet.
§5 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Ved generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer stemmeret. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar
Stk. 4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Valg til beboerråd
8. Eventuelt
Stk. 5 Beboerrådet indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel
Stk. 6 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest to uger inden
generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes senest en uge inden
generalforsamlingen
§6 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af mindst 40% medlemmer i
beboerrådet eller mindst . af foreningens medlemmer.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivelse af
dagsorden senest en uge inden afholdelsen, og senest to uger efter begæring om
afholdelse er indgivet.
§7 – Beboerrådet
Beboerrådet består af mindst 5 og højst 10 medlemmer. Ved mere end 10 kandidater vælges kandidater
fra køkkener uden dobbeltmandat først, såfremt muligt. Valgperioden er på to år.
Stk. 2 Beboerrådet varetager foreningens økonomi og drift, tilser overholdelsen af
kollegiets husorden, herunder brugererklæringer om netværk

Stk. 3 Ved foreningens stiftelse træffes der ved beboerrådets konstituerende møde lod om
hvilke pladser der er valgt for et år, og hvilke der er valgt for to år. Kan beboerrådet ikke
nå til enighed herom, trækkes der lod.
Stk. 4 Beboerrådet konstituerer sig selv med formand og kasserer som minimum.
Stk. 5 Beboerrådet fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 6 Kun beboerrådet kan udpege repræsentanter for foreningen.
§8 – Beboermøder
Beboermøder kan indkaldes af beboerrådet, eller på begæring af mindst . medlemmer af
foreningen.
Stk. 2 Indkaldelse til beboerrådsmøder sker senest en uge inden afholdelse med angivelse
af dagsorden.
§9 – Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på foreningens ordinære generalforsamling med
2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
§10 – Opløsning
Foreningen består så længe der er beboer på kollegiet, og kan ikke opløses medmindre
kollegiet lukkes. Beslutningen om disponering af foreningen aktiver træffes af
beboerrådet.

Sidst opdateret: efter generalforsamlingen på IKOL i 2011.

