
Referat af afdelingsmøde på Damager Kollegiet 
 
Mødet afholdtes tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19:00 i kollegiets fællesrum. 
 
Fra bestyrelsen deltog Peter, Tine, Bjørn, Henrik, Daniel og Magnus. 
Der var fremmødt 6 beboere. 
 
Der var den 20.02.2023 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 
7. Valg til Afdelingsbestyrelsen  
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Eventuelt 

1. Valg af dirigent og referent 
Formanden bød velkommen. 
Bestyrelsen foreslog Peter Merrild som dirigent og Tine Brinch som referent. Begge blev valgt. 

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 
Formanden fortalte om årets gang og nævnte bl.a. at vi har fået et nyt tekøkken i fællesrum-
met, fået ny dug på pool-bordet, afholdt sociale events, købt brætspil og nye højbede uden-
dørs.  

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 Merrild og følgende blev bl.a. fremhævet: 

- Der vil komme en lille huslejestigning til august på 2,9 % 
- Bestyrelsens årlige aktivitetsbudget er hævet til 50.000 kr, fordi vi afmeldte vores store 

TV-pakke.  
 
Budgettet blev godkendt enstemmigt. 

4. Indkomne forslag 
Ingen forslag er kommet ind.  

5. Valg til afdelingsbestyrelsen 
Der var 5 medlemsposter og 2 suppleantposter på valg.  
Peter går af som formand.  
 
Daniel, Bjørn, Tine og Peter, Magnus genopstiller. 
Henrik genopstiller ikke.  
 
Magdalena og Astrid bliver nye medlemmer.  



 
Der var kandidater til de ledige poster. Daniel blev valgt som kasserer og Bjørn blev valgt som 
formand. 
Peter, Astrid og Magdalena blev medlemmer 
Tine og Magnus blev suppleanter.  
 
Liste med bestyrelsens konstituering og medlemmernes navne: 
 

Formand Bjørn Petersen Werner 

Kasserer Daniel Sørensen 

Medlem Astrid Andersen 

Medlem Peter Merrild Nielsen 

Medlem Magdalena Ullfors 

Suppleant Tine Brinch Hansen 

Suppleant Magnus Moser Bøhme 

 
 

6. Evt.  
…… 
 

Formanden takkede for et godt møde. 
 
Mødet sluttede kl. 20:00 
Referent: Tine Brinch 
 
 
 


