
    8. august 2022  

  

  

Indkaldelse til ekstraordinært beboerrådsmøde torsdag d.  

11/08-2022  

Klokken 20:00 i Café Studiestoppet  

Alle er velkomne til at deltage i dette møde og Kollegianerforeningen giver øl eller sodavand!  

  

Dagsorden:  

  

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse  

Casper L er referent. 

  

2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen er godkendt. 

  

3. Indkomne forslag  

a. Opsætning af slik- og drikkevareautomat.  

Når dagen bliver til nat og du mangler at få afleveret de to rapporter der skal afleveres kl. 

09:00 inden, du skal møde til et andet kursus kl. 08:00 og med en studiegruppe, der er 

blevet irriteret på dig fordi du ikke kan arbejde den sidste time grundet et andet kursus.  Så 

vil vi gerne tilbyde dig muligheden for at kunne købe en snacks, juice, danskvand, salt og 

sukker eller hvad du lige mangler for at holde dig vågen eller har brug for på vejen ud ad 

døren en travl morgen.   
Der vil være et bredt udvalg af sund og søde ting fra discount til de mere populære Brands 

for at sikre at du altid kan finde noget til studievenlige priser der minder om dem du kæder 

i supermarkedet.   

Navnet vil være Kiosk 4 hvor vi vil stå for opstilling og driften af automaten.  

• Der er styr på CVR   

• Har indkøbsaftaler der sikrer gode priser   

• Har tilladels- og kendskab til drift i forhold til fødevarestyrelsen   

• Vil stadig stå for drift ved fraflytning.   
 

 



Jævnfør Casper A/DAB vil vi ikke kunne sætte automat op før det er kommet op hos 

bestyrelsen. DAB stiller bekymring om, at det er et firma der sætter dette op. 

CVR registrering på egen adresse vil ikke være tilgængelig, jf. DAB’s jurister. Derfor kan 

der ikke være CVR på adressen. CVR vil ikke tilhøre kollegiets adresse.  

Hvor skal firmaet opbevare varelager, da dette ikke må opbevares på kollegiet.  
 

Hvorfor sætter baren eller HSI ikke en op, da de har CVR i forvejen på automaten?  

Hvor længe vil vi blive ved med driften?  

Der vil blive gået videre med det, hvis dette godkendes.   

  

Der skal stemmes om følgende:  

1. Tilladelse til opsætning af automat 

1.1: Der stemmes. 

14 for. 

5 imod. 

2 blankt. 

 

2. Placering af automat  
a. Maksimalt areal forbrug 1m2 

b. Placering   
2.1:  

2.2: Placeringen er ved siden af den anden automat.  
Vil strømmen påvirke kontoret? Koble den evt. på en anden fase. Spørge 

kontoret hvor de ønsker det.  

Der stemmes for at undersøge og sætte den samme sted.  

  
    8. august 2022  
  

Praktisk info  

Kontrakt mellem Hjortespring kollegiet samt det oprettede firma af Mads Petersen, Mads 

Thorsen samt Casper Larsen er vedhæftet.   
   

  

Med venlig hilsen  

Mads Thorsen 1322  

Mads Petersen 1325  

Casper Larsen 1145 Lucas 

Larsen 1150  

Katinka Heedal 1143  



Emil Svensmark 1104  

Laura Rødvig 2329  

Jonas Olsen 2120  

Pernille Gideon 1151  

Annaline Soeberg 2330  

  

  



  

Samarbejdsaftale  

  
Denne samarbejdsaftale er dags dato indgået mellem:   

  

  

Ref.: Virksomheden          

Virksomhedsnavn: Kiosk 4  

Adresse: Persillehaven 40, 2730 Herlev   

CVR. nr.: CVR stadig under oprettelse  

  

Ref.: Leverandøren                

Virksomhedsnavn: Hjortespringkollegiet Adresse: 

Persillehaven 40, 2730 Herlev  

CVR. nr.: 19136604  

Nærværende samarbejdsaftale indeholder en overordnet rammeaftale og et eller flere bilag 

og har forrang for enhver tidligere indgået samarbejdsaftale mellem parterne.  

Formål   
1.1 Dette samarbejde har til formål at give kollegianere, beboere samt gæster bedre mulighed 

for at kunne købe ting i de trængte timer, hvor alt er lukket, til studievenlige priser og/eller blot 

i den travle hverdag hvor trængsel til drikkevarer/snacks er stor.  

  

1.2 Desuden vil Virksomheden opnå særlige fordelagtige priser og/eller ydelser der handles 

gennem leverandøren.   

  

Omfang   

2.1 Virksomheden kan, men er ikke begrænset til at kunne henvise følgende kunder til 

Leverandøren: Mads Thorsen, Mads Petersen og Casper Larsen.  

  

2.2 Leverandøren skal levere de ydelser, som er valgt nedenfor:  

Drikkevarer  

Snacks  

Bind  



Eventuelt andet efter aftale med Kunden.  

  

2.3 Samarbejdsaftalens indhold er ikke eksklusiv for parterne.   

Leverandørens generelle forpligtelser  
  

  

3.1 Leverandøren skal behandle og kommunikere med Kunden eller 

partnere på en professionel, venlig og imødekommende måde for 

på den måde bidrage med positiv omtale af Virksomheden.  

3.2 Leverandøren skal besvare enhver form for henvendelse inden for 72 timer.   

  

Betaling   

4.1 Leverandørens betalingsbetingelser er Mobilepay eller kort.  

  

Varighed og ophør   

5.1 Samarbejdsaftalen er gyldig senest fra 29/8-2022 eller før.   

5.2 Leverandøren kan opsige samarbejdsaftalen med 2 måneders skriftlig varsel til udgangen 

af en måned.   

5.3 Ved gensidig aftale kan samarbejdsaftalen forlænges omgående eller på andet  tidspunkt 

der er enighed omkring.  

5.4 Samarbejdsaftalen de bestemte produkter og/eller ydelser samt priser og/eller rabatter 

kan af Virksomheden kræves genforhandlet til enhver tid. Parterne er dog enige om, at der 

ikke sker en genforhandling i en periode på 6 måneder fra indgåelsen af aftalen. Medmindre 

produktets generelle egenskaber, produktets type eller produktets særlige prisudvikling gør at 

en genforhandling burde ske før.  

5.5 Samarbejdsaftalen forventes at løbe fra dennes gyldighed og 3 år frem.  



Drift  
6.1 Driften varetages af Leverandøren.  

6.2 Udgifter vedrørende automat på 2.000,- dkk vil på møde aftales om Leverandør eller 

Kunde skal hæfte for.   

Udgifter er strøm.  

  

Kunde hæfter for udgift på 2.000,-                                               _____  

Leverandør hæfter for udgift på 2.000,-                _____   

Kunde og Leverandør deles om udgiften på 2.000,-    _____  

Sætte måler på og se hvor meget det koster. Herefter se hvor mange der bruger den og se 

om kollegiet eller virksomheden skal dække strømmen i fremtiden.  

Som udgangspunkt betales der selv for strømmen, og så vil det blive revurderet i fremtiden. 

Der stemmes for. 

  

Ansvarsfraskrivelse  

7.1 Virksomheden tager intet ansvar for Leverandørens produkter og/eller ydelser. 

Leverandøren skal holde Virksomheden fri fra ethvert krav fra Kunden eller de offentlige 

myndigheder vedr. Leverandørens forhold, produkter, ydelser m.m.  

Fortrolighed  
  

8.1 Samarbejdsaftalen er fortrolig, og de parterne må ikke videregive oplysninger om indhold 

af aftalen eller generelle betingelser for samarbejdet til tredjepart, uden den anden parts 

forudgående samtykke. Bestemmelsen skal overholdes og oplysninger altså fortsat være 

fortrolige efter samarbejdets ophør.  

  

  

  

Værneting   

9.1 Samarbejdsaftalen er undergivet dansk lovgivning og afgøres ved eventuel tvist ud fra 

denne.  



Særlige forhold  
10.1 Der er ikke aftalt nogle særlige forhold mellem leverandøren og Virksomheden.   

  

Dato: _________________________     Dato:_________________________  

Virksomhedsnavn: _______________    Virksomhedsnavn: ______________  

Navn: (Underskrift) _______________    Navn: (Underskrift: ______________  

  


