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Referat af møde nr. 68 i bestyrelsen for Kollegiekontoret i Aarhus den 14. marts 2022 kl.16.30. 

 

Tilstede: René Skau Björnsson 

Mads Rundstrøm, Skjoldhøjkollegiet 

Anne Katrine Borgbjerg, Tandlægekollegiet 

Alberte U. Mortensen, Mejlgade Kollegiet 

Jeppe Olsen, Grenåvej Kollegiet 

Peter M. Nielsen, Damager Kollegiet 

Tobias R. Kristiansen, Skejbyparken  

Otto Pietraszek, Åpark Kollegiet  

Morten H. Jensen, Åpark Kollegiet  

Anne Katrine Borgbjerg, Tandlægekollegiet 

Karin B. Lindberg, medarbejdervalgt 

Tom Jensen, medarbejdervalgt 

  

Fraværende: Anders Rønnebro 

 Simon Lyngbo, Ravnsbjerg Kollegiet 

Daniel Emil S. Petersen, Rosensgade Kollegiet (med afbud) 

Ida G. Jakobsen, Munkegade Kollegiet (med afbud) 

Katrine B. Kristensen, Nørre Allé Kollegiet (med afbud) 

 

Desuden deltog: Direktør Per Juulsen, driftschef Kim S. Møller, administrationschef Diana Jørgensen 

samt Jette Bergendorff. 

 

Dagsorden 

1. Forhandlingsprotokollen, herunder revisionsprotokollen  

2. Meddelelser 

3. Godkendelse af budget 2022/23 for Kollegiekontoret samt godkendelse af afdelinger-

nes budgetter  

4. Ordet er frit  

5. Evt. 

 

Ad 1. Forhandlingsprotokollen 

Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse og der var en kort præsentationsrunde.  

Referat af møde 66 og 67 blev godkendt. Formanden har underskrevet dem i Penneo. 

 

Revisionsprotokollen – Der var ingen tilføjelser. 

 

Ad 2. Meddelelser 

Nedenstående meddelelser var lagt på WebZonen 7. marts 2022. 

 

Formanden oplyste, at der har været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Kollegiekontoret i 
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februar, hvor vedtægtsændringer blev endelig godkendt. 

 

Formanden gennemgik, hvad kerneaktiviteten for Kollegiekontoret er jf. Lov om almene boliger og mindede 

om, at organisationsbestyrelsen har ansvaret for driften for afdelingerne, herunder bl.a. lejefastsættelse.  

 

Det er organisationsbestyrelsen der træffer beslutninger og har det overordnede juridiske og økonomiske 

ansvar, og der skal være fokus på Kollegiekontorets interesse og ikke nødvendigvis den enkelte afdelings. 

 

God almen ledelse er et fokusområde for Aarhus Kommune og bestyrelsen skal bl.a. være opmærksom på, 

at der er tydelige arbejdsgange.  

 

Formanden gjorde desuden opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmer skal være opmærksomme på, om 

der kan være habilitetsudfordringer. Hvis nogle af jer har en relation til en virksomhed, så kan man være in-

habil og det skal der være synlighed omkring. 

 

På forespørgsel om tavshedspligt, svarede formanden at der er tavshedspligt for alt der ikke står i referatet. 

 

Kollektivtansvar indebærer et fællesansvar for beslutninger, medmindre man har taget forbehold og det er 

blevet ført til referat. 

 
1. Nybyggerier 

På Godsbanekollegiet forventes indflytning i september eller oktober 2022. Der er fortsat en række 

uafklarede økonomiske mellemværender med totalentreprenøren, men den økonomiske ramme for-

ventes overholdt. Kim S. Møller fortæller at der nu er advokat på sagen om de uafklarede mellem-

værender, det drejer sig om ca. 2 mio. kr. og det vil kunne rummes i budgettet, hvis vi ikke får med-

hold. Indflytningsstidspunktet er ikke fastlagt, men forventes 1.9 eller 1.10. 

 

På Tranekollegiet (Vejlby) forventes indflytning 15. juli 2022. Der er – som altid – mindre økonomi-

ske mellemværender med hovedentreprenøren, men også hér forventes den økonomiske ramme 

overholdt.  

 

På Skejbyparken forventes indflytning 1. juni 2022. Totalentreprenøren kører en effektiv byggepro-

ces, der er ikke væsentlige uenigheder om byggeriet, og den økonomiske ramme overholdes. 

 

2. Whistle-blowerordning 

Der er lovkrav om Kollegiekontorets tilslutning til en whistle-blowerordning senest i 2023.  Landsbyg-

gefonden har i lyset af det generelle krav indgået en rammeaftale med et advokatfirma, hvor alle al-

mene boligorganisationer kan tilmelde sig uden udgift. Vi har derfor i Kollegiekontorets samarbejds-

udvalg besluttet at tilmelde os allerede i år. 

 

3. Økonomi 

Kollegiernes og Kollegiekontorets opsparing må kun placeres i danske stats- og realkreditobligatio-

ner eller bankindskud. Som følge heraf er forrentningen af de i alt ca. 500 mio. kr. foreløbig negativ i 

indeværende regnskabsår mod et budgetteret 0-resultat.  

 

Energipriserne er i Aarhus forholdsvis uændrede (hverken olie eller gas anvendes), så der forventes 

ikke budgetoverskridelser indeværende år som følge heraf.  

Diana Jørgensen fortalte at varmen er steget med ca. 13 % og el med ca. 7 % siden efteråret. 
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4. Hjemmesider 

UngdomsboligAarhus.dk´s opdatering har været betydeligt forsinket, men er nu sat i drift. Forløbet 

med IT-leverandøren har været og er utilfredsstillende og giver anledning til overvejelser om skifte.  

Udfordringen er, at vores leverandør mister markedsandele og bliver mindre og mindre, derfor må 

der kigges på alternativer. Der er 2 og de er meget dyrere, så pris / kvalitet skal overvejes. Boligad-

ministrationssystem er helt specialiseret og derfor kan der ikke umiddelbart entreres med andre end 

de to nævnte. 

 

Kollegiekontoret.dk er opdateret medio februar 2022 bl.a. med væsentlig forbedret præsentation af 

kollegierne. 

 

5. Udlejning 

Udlejningssituationen er normaliseret efter corona, så der er færre lejetab end sidste år. Generelt 

mærkes dog øget konkurrence (udbud) fra andre boligudbydere, ligesom der forventes faldende an-

tal studerende i Aarhus de kommende år som følge af politiske beslutninger. Som konsekvens heraf 

planlægges reduktion af boligudbuddet på Skjoldhøjkollegiet og Ravnsbjerg Kollegiet via frasalg. 

 

På kort sigt forventes nogle ledige boliger anvendt som boligtilbud til ukrainske flygtninge via den 

kommunale boliganvisning. 

 

6. Kredsvalg 

Der afholdes kredsvalgmøde 31. marts med valg af formandskab og repræsentantskab til BL´s 5. 

kreds (Aarhus-kredsen), jf. vedlagte indbydelse. Det foreslås uændret, at Kollegiekontorets formand 

vælges til repræsentantskabet med direktøren som suppleant. 

Bestyrelsen tiltrådte forslaget. 

 

Ad 3. Godkendelse af budget 2022/23 for Kollegiekontoret samt godkendelse 

af afdelingernes budgetter. 

Budgetforslag for Kollegiekontoret og prisliste med foreslåede gebyrsatser var lagt på WebZonen den 7. 

marts 2022 sammen med afdelingernes driftsbudgetter. 

 

Diana Jørgensen gennemgik overordnet Kollegiekontorets budget og nævnte bl.a.: 

 

Administrationshonoraret og indstillingsgebyr – De foreslås fortsat uændrede. 

 

Udgifter til bestyrelsen – Udgør nu 107.183 kr. Honorar udbetales kun til fremmødte. 

 

Møder kurser og kontingenter – Der budgetteres med 325.000 kr. 

 

Personale udgifter – Løn til administrativt personale ca. 15 mio. kr. 

 

Kontorholdsudgifter – Der er budgetteret med 250.000 kr. til markedsføring for at promovere Ungdoms-

boligAarhus og Kollegiekontoret primært på sociale medier. 

 

It- service og drift – Der budgetteres med en øget udgift på 8,7 %. 

It programrettelser og nye moduler – Der budgetteres med 475.000 kr.  

 

Advokat/teknisk rådgivning – Posten øges da der er en disputs med en nabo til Damager Kollegiet og det 
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må forventes, at det vil øge udgiften til advokatsalær. 

 

Markedsføring – Forretningsudvalget ønskede at hæve denne post til 250.000 kr. for at få midler til at øge 

opmærksomheden omkring hvem, der kan bo hos os og hvad man kan forvente socialt på et kollegium osv. 

Vi skal forsøge at blive første valg for unge som skal have bolig mens de er under uddannelse og der er ind-

gået en aftale med HeyMedia vedr. vores tilstedeværelse på sociale medier. 

 

Revision – Der sker en prisstigning på 16,7 % fordi Ri har glemt at øge prisen de sidste 5 år.  

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at vi ikke ved om det er en god pris og vi skal snart overveje, om vi 

skal sende revisionen i udbud igen. Der er dog ikke noget som tyder på at vi betaler for meget, for vi kender 

udgiften for de andre boligorganisationer i Aarhus. 

 

Afskrivninger – Pc’erne afskrives over 4 år, men holder oftest 5 år.  Vi har indkøbt mere materiel end tidli-

gere, for at kunne arbejde både ude og hjemme. 

 

Ekstraordinære udgifter – Posten indeholder driftstilskud som ydes til Grundtvigs Hus Kollegiet, Kirsebær-

haven og Kløvergården for at holde huslejen lav.  

Pengene kommer fra dispositionsfonden. Det er ikke reelt en ekstraordinær udgift, men beløbet skal bogfø-

res her. Et tilsvarende beløb er bogført under ekstraordinære indtægter som de pågældende kollegiers ydel-

ser på udamortiserede lån. 

 

Dispositionsfonden – Fonden har til formål at sikre afdelingernes drift, men kan ikke bruges til almindelig 

vedligeholdelse i afdelingerne. 

 

Indtægter  

Administration af egne afdelinger – Indtægten stiger, da der kommer flere boliger til. 

 

Indstilling fremmed kollegier – Der kommer også flere til. 

 

Bestyrelsen godkendte budgettet for Kollegiekontoret.   

 

Der var også lagt afdelingsbudgetter på WebZonen. 

 

Stenaldervej Kollegiet – Kollegiet har ingen afdelingsbestyrelse og derfor er det bestyrelsen, som skal god-

kende budgettet. 

 

Formanden bad bestyrelsen om at give forretningsudvalget bemyndigelse til at godkende evt. ændringer i 

afdelingsbudgetterne. Alle afdelingsbestyrelser bliver spurgt om fælles tv-pakker skal afbestilles og hvis de 

ønsker det, så skal budgetterne ændres. Bestyrelsen gav bemyndigelsen til forretningsudvalget. 

 

Bestyrelsen godkendte afdelingsbudgetterne for 2022/23 og herunder også for afd. 1, Skjoldhøjkollegiets 

børneinstitutioner og afd. 11, Stenaldervej Kollegiet, som ikke har en bestyrelse. 
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Ad 4. Ordet er frit  

René Skau Björnsson fortalte, at dette punkt på dagsordenen giver mulighed for fri debat og mulighed for at 

stille spørgsmål.  

 

Der bliver spurgt om Kollegiekontoret vil promovere ”flere i fællesskaber” ved f.eks. at gøre indflyttere op-

mærksom på denne forening. 

Diana Jørgensen svarer, at det er en principiel diskussion, for vi kontaktes ofte af forskellige organisationer 

som ønsker at Kollegiekontoret skal formidle deres budskaber. 

 

Der er valgmøde i 5. kreds 31.3.22 hvor vi har 11 billetter til rådighed. Hvis nogen ønsker at deltage skal de 

blot kontakte Per Juulsen. 

 

Ad 5. Evt. 

Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 17.50  __________________________________  

  Formand 


