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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde for Kollegiekontoret i Aarhus 

den 1. december 2021 kl. 16.30, Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th., 8000 Aarhus C.  

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år 

3. Endelig godkendelse af boligorganisationens 

a. årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2020/21 

b. byggebalance for Tranekærvej, Skejbyparken og Godsbanen 

4. Vedtægtsændring 

5. Behandling af evt. indkomne forslag – Der er ikke indkommet forslag 

6. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne og valg af suppleanter  

7. Valg af 2 medlemmer til RIU’s repræsentantskab 

8. Valg af revisor 

9. Evt. 

Ad 1. Valg af dirigent 

Formand René Skau Björnsson bød velkommen og der var derefter en kort præsentationsrunde. 

 

Direktør Per Juulsen blev foreslået som dirigent og valgt. Dirigenten konstaterede, at repræsen-

tantskabet var rettidigt indkaldt (indkaldelser er udsendt pr. mail hhv. den 2.11.21 samt endelig 

dagsorden den 23.11.21). 

 

16 af de 27 afdelinger var repræsenteret. Derudover deltog 11 af bestyrelsens 17 medlemmer. 

Fra Kollegiekontoret deltog desuden driftschef Kim S. Møller, administrationschef Diana Jørgensen 

samt Jette Bergendorff som referent. 

Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forret-

ningsførelsen for det senest forløbne år 

Formand René Skau Björnsson fortalte bl.a., at vi har haft et år som er meget præget af corona.  

Der har dog været afholdt to møder i hovedbestyrelse for hhv. godkendelse af budgetter og regn-

skaber, budgetmødet blev afholdt online.  

Det første forretningsudvalgsmøde var også et online-møde. Det har været nogle gode møder med 

rigtig gode debatter, hvor der bl.a. blev drøftet ledige lejemål og manglende lejere primært pga. at 

udenlandske studerende var rejst hjem. 

Skjoldhøjkollegiet har store udlejningsproblemer og bestyrelsen på kollegiet arbejder med mulige 

løsninger som f.eks. frasalg af en del af kollegiet. 

 

Hjemmesiden er på trapperne, der arbejdes hårdt på at blive færdig. Vi venter på rettelser, som 

skal udføres af it-leverandøren. 

 

Alle tre nybyggerier er godt i vej og Vilh. Kiers Kollegium har afsluttet deres facaderenovering. 
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René Skau Björnsson er medlem af BLs 5. kreds repræsentantskab. BL, som er interesseorgani-

sation, varetager boligorganisationernes interesser. Der har i år været afholdt møde med kommu-

nalpolitikerne inden kommunalvalget. Det er vigtigt med denne slags lobbyarbejde for den almene 

sektor, da mange politikere ikke kender til os. 

Ny rådmand for vores område er Steen Stavnsbo fra de konservative og der er indledt møder med 

ham for at kunne påvirke beslutningerne. 

 

René Skau Björnsson informerede kort om svindelsagen i Østjysk Bolig og de konsekvenser det 

har for alle boligforeninger. Revisor har nøje kontrolleret Kollegiekontorets arbejdsbeskrivelser og 

forretningsgange og bestyrelsen vil i det nye år fortsætte med temaet god almen ledelse, som BL 

vil udarbejde materiale til. 

 

Bæredygtighedspuljen er blevet drøftet igen på bestyrelsesmødet i efteråret og det besluttedes at 

bestyrelsen skal behandle emnet igen i foråret og gøre det mere gennemskueligt for afdelinger at 

søge midler.  

 

Formanden takker den afgående bestyrelse og forretningsudvalg for et rigtig godt samarbejde. Det 

er en fornøjelse at sidde i en bestyrelse hvor gennemsnitsalderen er forholdsvis lav og medlem-

merne er nye til almene boliger, det medfører at der drøftes mange forskellige emner. 

 

Beretningen tages til efterretning. 

Ad 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med til-

hørende revisionsberetning for 2020/21 

Kollegiekontorets regnskaber og protokollat var lagt på WebZonen. Diana Jørgensen fremlagde 

hovedtallene fra regnskabet og nævnte bl.a. følgende: 

 

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

 

Administrationsudgifternes største afvigelser 

Personaleudgifter – Et merforbrug på ca. 867.000 kr. pga. at stillingen som barselsvikar er besat 

tidligere end forventet samt ansættelse af kommunikationsmedarbejder. 

 

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

Coronasituationen. 

 

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. da hjemmeside ikke er implementeret i dette 

regnskabsår 

 

Kontorlokaleudgifter – Besparelse på ca. 50.000 kr. på rengøring og energi. 
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Afskrivninger, driftsmidler – Der er afskrevet ca. 100.000 kr. mindre end budgetteret pga. at vores 

it-hardware holder længere end forventet. 

 

Indtægter – Der er et fald i huslejerestance gebyrer. 

 

Nettorenteindtægt – En udgift på ca. 100.000 kr. da det er svært at forrente til plusrenter i obligati-

oner, men der har været udlånt til byggerier og dermed en bedre forrentning end hvis de havde stået 

i obligationer. 

 

Forrentning – Der er opnået en forrentning på ca. -0,2 %, mod budgettets 0 % 

 

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. Afdelingernes tab dækkes af dispositionsfon-

den. 

 

Stenaldervej Kollegiet er fortsat uden afdelingsbestyrelse. 

 

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. 

 

Egenkapital udgør herefter i alt 55.650.598 kr.  

 

Dispositionsfonden har måske ikke tilstrækkelige midler på længere sigt. Hvis der også fremover 

skal dækkes store lejetab, kan der overføres penge fra arbejdskapitalen jf. tidligere bestyrelsesbe-

slutning. Dermed kan det fortsat undlades at opkræve bidrag til fonden over huslejerne. 

 

Revisor skriver i revisionsprotokollen, at revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærknin-

ger.  

Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2020/21. 

Byggebalancer for byggesager (alle lagt på WebZonen), disse er også er en del af regnskabet. 

Byggebalancerne er godkendt. 

Ad 4. Vedtægtsændring 
 

Der var lagt forslag til vedtægtsændringer på WebZonen. 

 

Forslaget indebærer: 

Tilføjelse til § 3: 

Stk. 3 Kollegiekontoret i Aarhus er en nonprofit-organisation. 
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Diana Jørgensen forklarede at det er ikke nyt, for det er alle almene boligforeninger i Danmark, så 

præciseringen 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” 

 

Diana Jørgensen forklarede at det foreslåede indebærer, at det skrives eksplicit at Kollegiekontoret 

er en non-profit organisation og at indkaldelsesform ændres, så det kan foregå elektronisk på an-

den måde end med email.  

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt vedtægtsændringerne. 

 

Repræsentantskabet var dog ikke beslutningsdygtigt til vedtægtsændringer, da der ikke var frem-

mødt 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne. Der indkaldes til ekstraordinært repræsentant-

skabsmøde, hvor blot 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget for at det kan vedtages.  

Ad 5. Behandling af evt. indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

Ad 6. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne og valg af sup-

pleanter 

Per Juulsen fortalte, at 6 bestyrelsesmedlemmer (der skulle have været valgt 8, men Skjoldhøjkol-

legiet og Vilh. Kiers Kollegium har ikke udpeget deres repræsentanter) allerede er valgt på garant-

forsamlingsmødet, og at repræsentantskabet skal vælge 9 personer til bestyrelsen fra afdelin-

gerne.  

Der var 11 kandidater til bestyrelsens 9 poster og der blev derfor afholdt kampvalg skriftlig og ano-

nymt. Diana Jørgensen og Kim S. Møller blev valgt som stemmetællere. 

 

Følgende 9 kandidater blev valgt til Kollegiekontorets bestyrelse efter skriftlig afstemning: 

Peter M. Nielsen, Damager Kollegiet  

Jeppe Olsen, Grenåvej Kollegiet  

Alberte Mortensen, Mejlgade Kollegiet  
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Ida G. Jakobsen, Munkegade Kollegiet  

Katrine B. Kristensen, Nørre Allé Kollegiet  

Daniel Petersen, Rosensgade Kollegiet 

Tobias R. Kristiansen, Skejbyparken  

Otto Pietraszek, Åpark Kollegiet  

Morten H. Jensen, Åpark Kollegiet  

 

Som suppleanter valgtes: 

1. suppleant – Pelle R. Kledal, Grenåvej Kollegiet  

2. suppleant – Frederikke Mortensen, Grundtvigs Hus Kollegiet 

3. suppleant – Alma G. Kalantary, Nørre Allé Kollegiet  

 

Garantforsamlingen har på garantforsamlingsmødet 1.12.21 valgt følgende til bestyrelsen: 

René Skau Björnsson 

Anders Rønnebro 

Simon Lyngbo, Ravnsbjerg Kollegiet 

Anne Katrine Borgbjerg, Tandlægekollegiet 

 

Skjoldhøjkollegiet og Vilh. Kiers Kollegium har ikke indstillet repræsentanter til Kollegiekontorets 

bestyrelse. 

 

Medarbejderne på Kollegiekontoret har som deres repræsentanter i bestyrelsen valgt: 

Tom Jensen og Karin B. Lindberg 

Ad 7. Valg af 2 medlemmer til RIU’s repræsentantskab 

Per Juulsen fortalte at det Regionale Indstillings Udvalgs (RIU’s) forretningsudvalgsarbejde pri-

mært drejer sig om dispensationsbehandling af ansøgninger.  

Der er ingen forberedelse, da ansøgningerne indeholder personfølsomme oplysninger og der ud-

sendes derfor ikke materiale til mødet, men der afsættes tid på møderne til at læse materialet, som 

derefter makuleres. 

Ida G. Jakobsen fortalte lidt om hvad arbejdet i RIUs forretningsudvalg indebærer. 

 

Der afholdes 1 årligt møde i RIU’s repræsentantskab i slutningen af februar, hvor RIU’s forret-

ningsudvalg vælges. Der afholdes nogle få årlige møder efter behov i RIU’s forretningsudvalg. 

 

Udvalget består også af repræsentanter fra de selvejende kollegier og fra studenterorganisatio-

nerne på de videregående uddannelser i Aarhus. 

 

2 kandidater opstillede på mødet og blev valgt. 
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Ida G. Jakobsen, Munkegade Kollegiet og Alma G. Kalantary, Nørre Allé Kollegiet blev valgt 

som Kollegiekontorets repræsentantskabsmedlemmer til RIU. 

Ad 8. Valg af revisor 

Per Juulsen fortalte, at samarbejdet fungerer godt med Ri og at prisen er rimelig, så derfor foreslås 

genvalg til Ri. 

På forespørgsel om Ri er eller har været revisor for Østjysk Bolig svarer Per Juulsen, at det har de 

ikke været. Østjysk Bolig har EY som revisionsfirma. 

 

Revisionsfirmaet Ri blev foreslået og genvalgt. 

Ad 9. Evt. 

 

Peter fra Damager Kollegiet spørger om der er nyt vedr. kollegiets nabo, som har indhegnet en del 

af kollegiets grund sammen med hans egen mark. Per Juulsen forklarer at en gammel jernbane gik 

nogle kilometer sydpå på kollegiets grund, så en del af kollegiets grund er en smal lang kile og det 

er i denne som naboen har sat pæle og el-hegn op. Sagen ligger pt. ved advokaterne, så der er 

ingen afklaring, men kollegiets råderet over egen matrikel søges naturligvis håndhævet. 

 

Diana Jørgensen svarer på forespørgsel, at vi er i gang med at teste hjemmesiden, men der findes 

flere fejl og det er ret kompliceret. Der arbejdes hårdt på det og vi er i kontakt vores it-leverandør 

hele tiden. 

Det foreslås at Kollegiekontoret kigger på om der skal findes en anden samarbejdspartner, når nu 

denne opgave er blevet et år forsinket.  

 

Per Juulsen fortæller, at der nu afholdes konstituerende bestyrelsesmøde for den nyvalgte be-

styrelse og alle andre er velkommen i gangen til spisning. 

 

Repræsentantskabsmødet blev hævet kl. 18.45 

 

  

Referatet underskrives elektronisk af formand og dirigent i Penneo. 


