
Referat af afdelingsmøde p̊a Skelager Kollegiet

Rune Terp

24. november 2022 kl. 19.00

Bestyrelsen er repræsenteret af Kasper Lange Christensen, Jeppe Ullerup-Hansen, Tobias Frejo Ras-
mussen, Lennard Rahn, Rune Terp og Laura Færmann Hansen. Der var fremmødt 18 beboere. Den følgende
dagsorden samt indkaldelsen til dette beboermøde blev udsendt til beboerne d 11. oktober 2022:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kasserens beretning

(a) Godkendelse af regnskabet

5. Nyt fra udvalg

6. Forslag fra beboere

7. Valg af bestyrelse

8. Eventuelt

1) Velkomst

Formanden bød velkommen og foreslog Kasper Lange Christensen som dirigent og Rune Terp som referent.
Kasper Lange Christensen blev valgt til at være dirigent og Rune Terp blev valgt til referent.

2) Bestyrelsens beretning

• De nye køkkener er færdige.

• Der kommer vagtordning i mellem jul og nyt̊ar.

• Husk at rengøre fællesstuen efter brug.

• Bestyrelsen vil bede beboerne om at sorter deres affald.

3) Godkendelse af regnskab

Regnskabet ligger til alles orientering p̊a kollegiets hjemmeside.
Regnskabet blev fremlagt af Tobias Frejo Rasmussen, og følgende punkter blev fremhævet:

• El, vand og varme blev fremhævet, da alt var under forventet forbrug. El var dog dyrere end forventet
pga. stigende elpriser.

• 4 millioner kroner er blevet brugt p̊a køkkener.

• Banken har taget næsten 1 million kroner i negative renter fra kollegiets opsparing.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
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4) Nyt fra udvalg

Udvalgene fik ordet:

• Promillerne blev repræsenteret asf Laura Færmann Hansen. Promillerne snakkede om deres aktiviteter
og nævnte at nye medlemmer var velkomne.

• Tobias Frejo repræsenterede fælleshusudvalget og fortalte om deres aktiviteter.

• Julie Holbæk repræsenterede haveudvalget, og fortalte at der ikke var meget gang i udvalget længere.
Man kan blive medlem af gruppen igennem kollegiets facebook gruppe.

• Filmklubben blevet repæsenteret af Laura Færmann Hansen og Tobias Frejo. De fortalte, at filmk-
lubben holder arrangement hver onsdag klokken 19.30.

• Tobias Frejo repræsenterede aktivitetsgruppen, og fortalte at folk kunne finde deres gruppe p̊a facebook.
De løber ogs̊a en gang om ugen.

5) Valg til afdelingsbestyrelsen

Alle bestyrelsesposterne var p̊a valg, og blev præsenteret inden afstemning. 3 bestyrelsesmedlemmer stillede
op til genvalg. Følgende personer stillede op til bestyrelsen:

• Kasper Lange Christensen

• Tobias Frejo Rasmussen

• Lennard Rahn

• Laura Færmann Hansen

• Nikolaj Brink

Ved valg blev følgende personer valgt til bestyrelsen:

• Kasper Lange Christensen

• Tobias Frejo Rasmussen

• Lennard Rahn

• Laura Færmann Hansen

• Nikolaj Brink

Til valg af suppleant stillede følgende personer op:

• Oscar Brændstrup

Som suppleant blev Oscar Brændstrup valgt.

6) Indkomne forslag

• Der var ingen indkomne forslag.

7) Eventuelt

• Der var ikke noget til eventuelt

Formanden takkede for et godt møde.

Mødet sluttede kl. 19.34.
Referent: Rune Terp
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