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Referat af møde nr. 67 i bestyrelsen for Kollegiekontoret i Aarhus den 8. november 2021 kl. 16.30. 

 
Til stede: René Skau Björnsson 

 Anders Rønnebro 

 Jeppe Olsen, Grenåvej Kollegiet 

 Mathias Aarup Hansen, Vestergade Kollegiet 

 Ida G. Jakobsen, Munkegade Kollegiet 

 Danah Damgaard, Skejbyparken 

 Katrine Bendorff Kristensen, Nørre Allé Kollegiet 

 Shervin Shirazi, Skejbygård Kollegiet 

 Frederik Grum Kjærgaard, Ladegårdskollegiet 

 Otto Pietraszek, Åpark Kollegiet 

 Thomas I. Lind, Ravnsbjerg Kollegiet (ankom kl. 16.55) 

 Anne Katrine Borgbjerg, Tandlægekollegiet 

 Karin B. Lindberg, medarbejdervalgt 

  

Fraværende: Kaya Helene Rosell, Dania Kollegiet (med afbud)  

 Tom K. L. Jensen, medarbejdervalgt (med afbud) 

 Mathilde Illum, Vilh. Kiers Kollegium 

 Lilian Heesch Ekström, Skjoldhøjkollegiet (med afbud) 

  

Desuden deltog: Direktør Per Juulsen, driftschef Kim S. Møller, revisor Kristian Stenholm Koch 

samt Jette Bergendorff som referent. 

    

Dagsorden 

1. Forhandlingsprotokollen, herunder også revisionsprotokollen 

2. Meddelelser 

3. Godkendelse af regnskab 2020/21 for Kollegiekontoret samt godkendelse af afdelingernes 

regnskaber og byggebalancer 

4. Bæredygtighedspuljens status 

5. Vedtægtsændringer 

6. Ordet er frit 

7. Evt. 

 

Ad 1. Forhandlingsprotokollen 

Formanden bød velkommen og referat af møde 66 blev godkendt. Formanden har underskrevet det 

i Penneo. 
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Revisionsprotokollen – Der var ikke tilføjelser udover det til regnskabet hørende protokollat, som 

gennemgås under pkt. 3. 

 

Ad 2. Meddelelser 

René Skau Björnsson fortalte at 5. kreds har afholdt valgmøde i forbindelse med kommunalvalget, 

og det var også denne gang en succes at holde møde med relevante politikere. 

 

Formanden fortalte at der har været en sag om underslæb i en boligorganisation og tilsynet har 

derfor holdt møde med boligorganisationerne i 5 kreds. Hvad vi kan lære af denne sag i ØstjyskBolig 

kigger vi mere på i det nye år.  

 

Der var lagt følgende meddelelser på WebZonen sammen med referat fra styringsdialogen med 

Aarhus Kommune. 

 

1. Byggesager 

På Godsbanearealerne afholdtes rejsegilde 13. september. Byggeriet er lidt forsinket, og pro-

jektet forventes færdiggjort i september eller oktober 2022.  

Kim S. Møller fortalte at der er en tvist vedr. funderingsforhold, som kommunen og entreprenø-

ren ikke er enige om. Vi forventer dog at vi kan videreføre kravet fra entreprenøren til kommu-

nen, men hvis ikke det lykkes, så vil der være i ekstra udgift i byggesagen på ca. 3 mio. kr. Det 

vil kunne rummes i rammebudgettet for byggeriet.  

Der arbejdes på at Godsbanen gøres færdig i etaper, men det vides endnu ikke om det vil være 

muligt at få kommunens godkendelse til dette. AABs del forventes færdig 1.8.22. 

 

I Vejlby afholdtes rejsegilde 7. juli. Projektet forventes færdiggjort i juli 2022. 

 

På Skejbyparken afholdtes rejsegilde 12. oktober. Projektet forventes færdiggjort i maj 2022. 

På forespørgsel svarede Kim S. Møller at fælleshuset på Skejbyparken ombygges, så vaskeriet 

bliver udvidet med 2 ekstra maskiner, og i rummet ud mod terrassen, hvor det nu ligger et tek-

nikrum, udvides fællesrummet. Bolignet-Aarhus’ teknik flyttes til varmemestrenes kontor. 

 

2. Selvejende kollegier 

På Vilh. Kiers Kollegium afsluttes renoveringen i november 2021. Restfinansieringen (halvde-

len af lånet) hjemtages som rentetilpasningslån derefter. 

 

På Skjoldhøjkollegiet er annonceret efter interessetilkendegivelse fra private konsortier el.lign. 

om medvirken til transformation af kollegiets ejendom. Bestyrelsen ventes at prækvalificere 3-4 

private konsortier, som parallelt med 3 inviterede boligforeninger indgår i en konkurrencepræget 

dialog frem mod kollegiets valg af én privat og én almen partner i foråret 2022. Herefter skal de 

2 parter sammen med Skjoldhøjkollegiet i fællesskab udarbejde en udviklingsplan for kollegiets 
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ejendom til kommunens godkendelse. Der stiles mod, at Skjoldhøjkollegiet fortsætter med 250-

300 nye boliger (mod i dag 847 boliger) på en del af kollegiets nuværende ejendom. 

 

På Ravnsbjerg Kollegiet indledes drøftelser om kollegiets fremtid foranlediget af krav om snar-

lig adskillelse af regn- og spildevand, vigende efterspørgsel på værelserne og renoveringsbe-

hov. 

 

3. Udlejning 

De store selvejende kollegier har haft store underskud i 2020/21 som følge af lejetab. Udlejnin-

gen er dog nogenlunde normaliseret igen efter corona, så kollegierne (undtagen Skjoldhøjkol-

legiet) igen er fuldt udlejet. Boliggarantien har igen givet mulighed for bolig til alle nye studerende 

inden studiestart. 

 

4. God almen ledelse 

Boligforeningerne og Aarhus Kommune har i fællesskab udarbejdet en ”vejledning” i god almen 

ledelse, herunder bestyrelsens opgaver, og styrket samarbejde mellem kommune og boligfor-

eninger. Der er som opfølgning afholdt et møde mellem kommunen og alle boligforeninger den 

1. november. 

 

I nærmeste fremtid udgiver et udvalg under BL også en række anbefalinger om god almen le-

delse. De to ”vejledninger” planlægges at danne grundlag for kommende drøftelser om eventu-

elle initiativer ift. ledelsen af Kollegiekontoret. Samtidig vil der til den tid også være mere klarhed 

(et anklageskrift) over, hvorledes svindelen hos Østjysk Bolig er foregået og dermed kan fore-

bygges andre steder. 

Styringsdialog mellem kommune og boligorganisation har gennem flere år været et redskab til 

at sikre god almen ledelse i alle boligorganisationer. Referat af senest afholdte styringsdialog-

møde, som omhandler regnskab 2019/20, er vedlagt. 

 

5. Hjemmesider 

UngdomsboligAarhus.dk´s opdatering er forsinket. Der fejlrettes p.t., og lancering af den nye 

hjemmeside er forhåbentlig nært forestående. Andre initiativer omkring markedsføring af kolle-

gie- og ungdomsboligerne i Aarhus – bl.a. på sociale medier - fortsætter.  

 

Kollegiekontoret.dk´s opdatering/overførsel implementeres den kommende måneds tid.  

 

Per Juulsen fortæller at der er forsinkelser og det er meget utilfredsstillende. Vi har problemer 

med vores it-leverandør, og det er dybt utilfredsstillende at tidsfrister ikke overholdes, men vi 

håber at det bliver færdigt i år. 

 

Ad 3. Godkendelse af Kollegiekontorets regnskab 2020/21 samt godken-

delse af afdelingsregnskaber  

Kollegiekontorets regnskab og revisionsprotokollatet, sideaktivitetsregnskab, byggebalancer for Tra-

nekærvej, Skejbyparken og Godsbanen samt årsberetning for alle afdelinger var lagt på WebZonen.  

 

Per Juulsen gennemgik regnskabet og nævner bl.a.: 
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Der er et underskud på ca. 80.000 kr. Det skyldes primært to poster: 

▪ Gebyrer - ca. 100.000 kr. mindre i gebyr indtægter (restancegebyrer og udvekslingsstude-

rendes gebyr) 

▪ Nettorenteindtægter på ca. -100.000 kr.  

Kollegiekontoret forvalter samlet ca. 500 mio kr. men de må ikke investeres frit, og selvom vi 

har flere kapitalforvaltere, så er det ikke lykkedes nogle af dem at holde rente over 0 procent. 

Det er dyrt at have sådan en begrænsning, men sådan er lovgivningen. 

 

Bruttoadministrationsudgifter 

En afvigelse i ca. 100.000 kr. i forhold til det budgetterede. 

 

Mødeudgifter – Et mindreforbrug på ca. 215.000 kr. primært fordi kurser og møder er aflyst pga. 

Coronasituationen. 

 

Personaleudgifter – Et merforbrug på ca. 868.000 kr. pga. at stillingen som barselsvikar er besat 

tidligere end forventet samt ansættelse af kommunikationsmedarbejder. 

 

Kontorholdsudgifter – Der har generelt været et mindre forbrug på ca. 555.000 kr., særligt posten 

it-drift, der afviger fra budgettet med ca. 476.000 kr.  

 

Kontorlokaleudgifter – Besparelse på ca. 50.000 kr. på rengøring og energi. 

 

Afskrivninger, driftsmidler – Der er afskrevet ca. 100.000 kr. mindre end budgetteret pga. at vores 

it-hardware holder længere end forventet. 

 

Ekstraordinære udgifter – Posten indeholder dækning af lejetab i afdelinger med 915.331 kr. samt 

tilskud til afdelinger. 

 

Indtægter 

Administrationshonorar – Posten er stort set som budgetteret. 

 

Sideaktivitetsafdelinger – Der er ca. 80.000 kr. mere i indtægt. 

 

Lovmæssige gebyrer – Afvigelsen skyldes bl.a. et fald i restancegebyrer samt gebyr for udveks-

lingsstuderende. 

 

Renteindtægter – Der er sket en forrentning med ca. minus 0,2 % mod budgettets 0,0 %. 

  



333 
 
 
 
 

 
 

Lejetab – Posten viser et tab på 915.331 kr. bl.a. som følge af, at de udenlandske studerende ikke 

er kommet tilbage i samme omfang som før Corona. 

 

Indbetaling til dispositionsfonden – Denne kan bruges til uventede udgifter i driften. Hvis den er 

for lille i henhold til det lovgivningsmæssige fastsatte beløb pr. lejemål, så skal lejerne betale ind til 

fonden. Det behøver vi ikke, den er tilstrækkelig stor til at vi ikke skal have yderligere indbetaling. 

 

Arbejdskapitalen – Denne kan bruges lidt mere frit og det er bl.a. derfor der kunne afsættes 1 mio. 

kr. til bæredygtighedspuljen. 

 

Årets resultat er et underskud på 81.699 kr.  

Underskuddet foreslås overført til arbejdskapitalen, som herefter udgør 31.413.897 kr., dispositions-

fonden indeholder 23.876.201 kr. og garantikapitalen udgør 360.500 kr. 

 

Kollegiekontoret ønsker ikke en større egenkapital end nu og vores målsætning er, at administrati-

onsbidraget ikke må stige; det er lykkedes for os i 10 år nu. 

 

Revisionsprotokollat for årsregnskabet 

Revisor Kristian Stenholm Koch gennemgik revisionsprotokollatet, og nævnte bl.a.  

 

Der bliver sendt en ny mail med protokollat til underskrift til bestyrelsen, da der var en fejl i protokol-

latet. 

 

Forretningsgange - Der er foretaget revision for at kontrollere, om de beskrevne forretningsgange 

fungerer og revisor finder at forretningsgangene er solide. 

Revisor gennemgik ændringer i forhold til sidste år og fortalte at afsnit 2 er der, hvor revisor skriver 

det, der er mest vigtigt. 

 

Egenkapital - På forespørgsel svarer revisor, at Kollegiekontorets egenkapital vurderes tilstrækkelig 

høj i forhold til byggesagsniveauet. 

 

Egenkontrol - Revisor synes det ser fint ud og kommer med nogle forslag til hvordan kontrollerne 

kan forbedres i et management letter til ledelsen. 

Kollegiekontorets effektiviseringsprocent er på 94,7 mod et landsgennemsnit på ca. 81,7 % 

Ministeriets effektivitetsenhed udgiver en statistik årligt og Kollegiekontoret ligger blandt de mest 

effektive i Danmark. Per Juulsen fortæller at fortjenesten for dette ligger ved ejendomsfunktionæ-

rerne og dem der planlægger og organiserer afdelingernes drift, da statistikken omhandler afdelin-

gernes driftskonti. 
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Bestyrelsen godkendte regnskabet. Regnskabet underskrives af alle parter i Penneo. 

 

Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsesmedlemmerne i 

Penneo. 

 

Afdelingernes regnskaber 

Der var lagt årsberetning for alle afdelinger som har en afdelingsbestyrelse på WebZonen. 

 

Bestyrelsen godkendte afdelingsregnskaberne og de underskrives af direktøren, formanden og 

revisor i Penneo. 

 

Godkendelse af regnskab for sideaktiviteter 

Regnskabet var lagt på WebZonen. 

Per Juulsen oplyste at vi ikke må drive anden forretning end vores kerneaktivitet, som er almene 

boliger, samt visse tilknyttede aktiviteter. De sideaktiviteter vi har, er fællesanvisningen (alle boligor-

ganisationer betaler for dett) der ikke betragtes som kerneaktivitet. Derudover administrerer vi nogle 

ejerforeninger og anviser til kommunale boliger. Det er tilladt for os at administrere ejerforeninger, 

når vi selv har en afdeling som indgår i ejerforeningen. 

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet og det underskrives i Penneo af formanden, direktøren og revi-

sor. 

 

Godkendelse af regnskaber for Skjoldhøj Børneinstitutioner og Stenaldervej Kolle-
giet  

Bestyrelsen godkendte regnskabet for Skjoldhøj Børneinstitutioner og Stenaldervej Kollegiet, som 

ikke har egen afdelingsbestyrelse. De underskrives af direktøren, formanden og revisor i Penneo. 

 

Godkendelse af byggebalancer for Skejbyparken 49 og 274, Tranekærvej og Gods-
banen 

Byggebalancerne blev godkendt og de underskrives af direktør, formand og revisor i Penneo. 

 

Ad 4. Bæredygtighedspuljens status 

 

Bestyrelsen besluttede i november 2020, at 

- Der etableres en bæredygtighedspulje fra arbejdskapitalen på 1-2 mio. kr.  

- Afdelinger kan søge om støtte fra puljen til bæredygtighedsinitiativer, som omfatter forbed-

ringer (ikke vedligeholdelse). 
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- Afdelingsbestyrelserne kan få faglig støtte fra Kollegiekontoret (driftslederen) til at udforme 

ansøgninger. 

- Forretningsudvalget bemyndiges til at bevilge støtte fra puljen, herunder fastsætte vilkår, 

med afrapportering til bestyrelsen med årsregnskabet. 

- Forretningsudvalget bliver tovholder på processen og drøfter løbende emner på grundlag af 

oplæg fra administrationen. 

 

Foreløbig status 

Forretningsudvalget har i foråret 2021 behandlet støtteansøgninger fra 8 kollegier. Udvalget blev 

enige om følgende principper for behandlingen: 

 

• fester betragtes som social bæredygtighed og der kan gives et tilskud til disse på max 

5.000 kr. 

• ansøgninger uden budget skal genfremsendes til Kollegiekontoret med beregninger for 

både anskaffelse/etablering samt driftsomkostninger 

• fitness/udendørs træningsfaciliteter kan ikke støttes 

• idéer vedr. ændring eller etablering af grønne områder og udendørsrum skal forankres hos 

beboerne på et afdelingsmøde inden en ny ansøgning behandles af forretningsudvalget, da 

det kan betyde større indgreb og ændringer af nuværende udendørs områder 

Forretningsudvalget besluttede på det grundlag at støtte 4 kollegiers ansøgninger med i alt 31.000 

kr., mens de øvrige kollegier blev bedt om yderligere oplysninger. 

 

Problemstillinger 

• De bevilgede – og de fleste tilfælde ansøgte – midler er små. Der er langt til udfyldelse af 

rammen, og der er begrænset effekt af de få og små projekter. 

• Der har kun været få ansøgninger. Afdelingsbestyrelserne kender formentlig ikke ram-

merne tilstrækkeligt.  

• Processen kan opfattes bureaukratisk hos afdelingsbestyrelserne. Skal der besluttes ram-

mer, hvorudfra administrationen kan bevilge? Skal der laves et ansøgningsskema? 

• Projekter med afledte driftsomkostninger binder fremtidige budgetter. De forudsættes derfor 

godkendt på afdelingsmøde. 

• Corona har besværliggjort forankringen hos beboerne. Det bliver dog automatisk bedre ef-

ter genåbningen med mulighed for fysiske afdelingsmøder. 

 

Per Juulsen fortalte at bæredygtighed også er en målsætning for Kollegiekontoret og derfor er der 

oprettet en pulje som kollegierne kan søge om midler fra. Pga. corona situationen blev det svært at 

få formidlet idéen til afdelingsbestyrelserne og pt. er det meget beskedent hvad der er bevilget. 
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Forretningsudvalg vil gerne have input til, hvordan det kan blive lettere at søge om midler og besty-

relserne vil gerne have konkrete rammer for hvad der kan søges til. 

 

Afviste ansøgninger blev drøftet og skuffelsen fra bestyrelser, som havde lavet et stort arbejde med 

at udfærdige ansøgninger, blev formidlet til forretningsudvalget.  

 

Forretningsudvalget tager de gode råd og input med og udformer mere konkrete og tydelige rammer 

for ansøgningsprocessen og hvad der kan søges midler til.  

Det skal tydeliggøres at projekter, som pålægger fremtidige beboere henlæggelser til vedligehold, 

skal forankres ved beboerne på et afdelingsmøde. 

 

Ad 5. Vedtægtsændringer 

Der var lagt forslag til vedtægtsændringer på WebZonen. 

 

Forslaget er: 

Tilføjelse til § 3: 

Stk. 3 Kollegiekontoret i Aarhus er en nonprofit-organisation. 

Per Juulsen forklarede at det er ikke nyt, for det er alle almene boligforeninger i Danmark, så præci-

seringen er primært af vareindkøbsårsag. 

 

Desuden foreslås ændring i formuleringen vedrørende måden der kan indkaldes til organisationens 

møder. 

 

§ 8 – ændring af formuleringen ”ved brev eller e-mail” til ”ved brev eller digital kommunikation” 

 

§ 16 - ændring af formuleringen ”ved brev eller e-mail” til ”ved brev eller digital kommunikation” 

 

§ 19 - ændring af formuleringen ”ved brev” til ” ved brev eller digital kommunikation” 

 

Bestyrelsen besluttede at indstille vedtægtsændringerne til repræsentantskabets godken-

delse. 

 

Ad 6. Ordet er frit 

Formanden for Tandlægekollegiet fortalte, at nogle beboere har oprettet en instagram profil, hvor 

de viser, hvordan de små værelser på kollegiet kan indrettes og vil hermed videregive idéen. 

Skejbygård Kollegiet gør det samme og lægger billeder på hjemmesiden. 
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Kollegiekontorets nyansatte kommunikationsmedarbejder er på ansat fuldtid og hun laver en del 

aktivitet på instagram og facebook. Der arbejdes meget med den nye hjemmeside, hvor der tages 

gode billeder og fine beskrivelser, så boligerne præsenteres bedst muligt, for der er stor konkur-

rence om kunderne i Aarhus. Vi skal brande os med fællesskabsaktiviteter og billige boliger. 

Der er stor udskiftning i boligerne og det kunne være fint, hvis man kunne få folk til at blive boende 

lidt længere tid. 

 

På spørgsmål om hvorfor Kollegiekontorets midler forrentes negativt, svarer Per Juulsen, at der er 

lovgivningsmæssige begrænsninger, således at der kun må investeres i obligationer i danske kro-

ner eller bankindskud. 

 

Fra nordbyen informeres der om, at det meget svært at lave et fællesskab med folk som kun bor 

på kollegiet kortvarigt, så der skal være noget som holder på beboerne, som f.eks. fitness og andet 

som kan skabe fællesskab, da der ikke er noget i området for unge. 

 

Ad 6. Evt. 

Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 18.25 

  _______________________________  

 Formand 


