
Referat af afdelingsmøde på Damager Kollegiet 
 
Mødet afholdtes den 24/03-2022 kl. 20:00 i kollegiets fællesrum. 
 
Fra bestyrelsen deltog Peter Merrild Nielsen, Malene Tronier Ladegaard, Daniel Sørensen og 
Tine Brinch Hansen. 
 
Der var fremmødt 12 beboere. 
 
Der var den 23/02-2022 udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent  

3. Godkendelse af beboermødets rettidige indkaldelse 

4. Godkendelse af Dagsorden  

5. Afdelingsbestyrelsens beretning 

6. Fremlæggelse og godkendelse af kollegiets budget 2022/2023 

7. Valg til Afdelingsbestyrelsen 

8. Indkomne forslag 

a. Forslag om ændring af husordenen §4  

Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, indendørs trappeindgange, 

brandtrapper mv. Beboere, som er flyttet ind på Damager Kollegiet fra d. 15.4.2022 har forbud 

mod at ryge i egen lejlighed. Stk. 2. Rygeforbuddet gælder også for gæster. 

9. Eventuelt 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Formanden bød velkommen. 

Bestyrelsen foreslog Peter Nielsen som dirigent og Tine Brinch som referent. Begge blev valgt. 

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 
Formanden fortalte om årets gang og nævnte bl.a. at bestyrelsen har købt nye højtalere, ister-

ningemaskine, brætspil og hængekøjer. Derudover har afdelingsbestyrelsen afholdt brætspils-

cafeer, filmaftener, work-day, LAN-party og andre sociale arrangementer.  

 

3. Godkendelse af budget 
Budgettet var lagt på kollegiets hjemmeside og huslejevarslet er eller bliver udsendt pr. mail til 

alle beboere. 

 

Budgettet blev gennemgået af Peter Nielsen og følgende blev bl.a. fremhævet:  

• Bestyrelsen fravælger TV-pakke i fællesrum. Disse penge fra It- og antennebudgettet 

overføres i stedet til afdelingsbestyrelsens budget for beboerfaciliteter. 

 
 
Budgettet blev godkendt enstemmigt. 



4. Indkomne forslag 
Alle forslag var lagt på hjemmesiden inden mødet. 
 
Forslag nr. 1  
Forslag om ændring af husordenen §4: 
Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, indendørs trappeindgange, brandtrapper 
mv. Beboere, som er flyttet ind på Damager Kollegiet fra d. 15.4.2022 har forbud mod at ryge i 
egen lejlighed. Stk. 2. Rygeforbuddet gælder også for gæster. 
 
 
Forslag nr. 1 blev vedtaget enstemmigt. 
 
 

5. Valg til afdelingsbestyrelsen 
 

• Der var 7 bestyrelsesposter på valg. 5 medlemmer og 2 suppleanter.  

• Peter, Daniel, Tine og Bjørn genopstiller. Malene og Christina genopstiller ikke.  

• Nyt medlem i afdelingsbestyrelsen er Henrik Jacobsen og nye suppleanter er Magnus 

Moser Bøhme og Laura Cecilie Højen Laborn. 

• Peter Merrild blev valgt som formand og Daniel Sørensen blev valgt som kasserer. 

• Den nye bestyrelse består fra d. 24.03.2022 af følgende: 

o Formand: Peter Merrild Nielsen 

o Kasserer: Daniel Sørensen 

o Medlem: Tine Brinch Hansen 

o Medlem: Bjørn Petersen Werner 

o Medlem: Henrik Jacobsen 

o Suppleant: Magnus Moser Bøhme 

o Suppleant: Laura Cecilie Højen Laborn 

 
 

6. Evt.  
• Forslag til hvilke streamingstjenester, der skal købes til fællesrummet.  

• Der er søgt om videoovervågningstilladelse ved politiet grundet nogle ubehagelige epi-

soder. Vi venter stadig på svar fra politiet.  

 
 
 

Formanden takkede for et godt møde. 
 
Mødet sluttede kl. 21:00 
Referent: Tine Brinch Hansen 
 
 
 


