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Referat af afdelingsbestyrelsens møde med Kollegiekontoret  

Skelager Kollegiet 

 

Mødet afholdes i kollegiets fællesrum tirsdag den 8. november 2022 kl. 14.00 

 

Til stede: Kasper 

 Jeppe 

 Tobias 

 Rune 

 Lennard 

 

Fraværende:  

 

Fra Kollegiekontoret deltog driftsleder Carsten Kjær Christensen, økonomimedarbejder Natalya Sandal var-

memester Flemming Nielsen.  

 

Dagsorden 

1. Afdelingsbestyrelsens sammensætning – er vores oplysninger korrekte? 

2. Oplys navn på repræsentantskabsmedlem – kollegiets udpegning til Kollegiekontorets repræsentant-

skab 

3. Godkendelse af regnskab 2021/22  

4. Aktuel drift 2022/23 

5. Nyinvesteringer 2023/24 

6. Drøftelse af energi 

7. Evt. 

 

Ad 1. Afdelingsbestyrelsens sammensætning 

Kollegiets bestyrelse består af:  

 

Forperson Kasper 

Næstforperson Jeppe 

Kasserer Tobias 

Sekretær Rune 

Menigt medlem Lennard 
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Suppleant Laura 

 

  

Ad 2. Oplys navn på repræsentantskabsmedlem 

Kollegiets beboere har besluttet, at deres repræsentantskabsmedlem udpeges af bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen vender tilbage med hvem der deltager i Kollegiekontorets repræsentantskabsmøde den 5. de-

cember 2022.  

 

Ad 3. Godkendelse af regnskab 2021/22 

Økonomimedarbejderen oplyste kort om regnskabets opbygning og nævnte, at årets resultat er et underskud 

på 754.108 kr. Dette skyldes primært en besparelse på nettokapitaludgifter, vand, varme, ejendomsfunktio-

nærer, rengøringsfirma og rengøringsartikler samt almindelig vedligeholdelse. Overskuddet modsvares dog 

hovedsageligt af renteudgifter på grund af negativ forrentning af midler i fællesforvaltning. 

 
Økonomimedarbejderen gennemgik regnskabet og nævnte bl.a. følgende: 

 

Henlæggelser 

Henlæggelserne, som er opsparing til planlagt vedligeholdelse af kollegiet, inkl. resultatkonto er formindsket 

med 2.964.689 kr. til 14.401.621 kr. da der i perioden er anvendt mere end der er henlagt. 

 

Nettokapitaludgifter 

Nettoprioritetsydelser – Posten dækker over renter og afdrag på lån. Besparelse på ca. 97.284 kr. på grund 

af lavere rente på tilpasningslån. 

 

Offentlige og andre faste udgifter 

Vandafgift – Der er brugt ca. 24.937 kr. mindre end budgetteret, som følge af lavere forbrug. 

 

Renovation – Udgiften er ca. 2.886 kr. er større end budgetteret som følge af stigning i prisniveau. 

 
Forsikringer – Kollegiets forsikringsaftaler, som dækker skade på kollegiet og dettes inventar, bliver jævnligt 

kontrolleret mht. pris og dækning. Der indhentes tilbud på forsikring hvert 5. år, sidste gang i 2017. Udgiften til 

forsikringer er stort set som budgetteret. 

 
Energiforbrug  

Varme – Mindre udgift til varme på 28.355 kr. som følge af mindre forbrug og lavere priser. 

 

El – Øget udgift på el på 3.614 kr. som følge af prisstigninger, da forbruget er faldet. 

  

Bidrag til boligorganisationen 
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Administrationsbidrag - Der er indbetalt ca. 421.599 kr. til administrationsbidrag. Indeholder udgiften til ad-

ministrativt personale og boliginspektører. Beløbet indeholder desuden revisor og indstillingsgebyr. Kollegie-

kontoret varetager økonomi, huslejeopkrævning, udlejning, venteliste, klager samt drift og vedligeholdelse af 

kollegiets bygninger. Ud fra noten til 112.1 på side 8, kan man se, at udgiften til administrationsbidrag og 

indstillingsgebyr er uændret. 

 
Dispositionsfond – I alle almene boligorganisationer skal der etableres en dispositionsfond, som alle bolig-

organisations afdelinger skal indbetale til i form af et obligatorisk bidrag.  

Dispositionsfonden er en økonomisk fælles reserve, der kan træde til, hvis boligorganisationen eller en eller 

flere af dens afdelinger oplever økonomiske problemer, som truer driften. Det kan for eksempel være økono-

miske tab, som skyldes problemer med at få udlejet boligerne. Fonden kan ligeledes yde støtte til forbedringer 

eller moderniseringer i afdelingerne. Støtten kan gives i form af tilskud, lån, løbende støtte eller en kombination 

af disse.  

Dispositionsfondens indtægtskilder er afdelingsbidrag opkrævet fra lejerne over huslejen. Disse er dog indtil 

videre ophørt, da fonden indeholder tilstrækkelige midler. Desuden kan der tilgå midler til fonden, som opstår 

i forbindelse med oprindelige byggelån, som er færdigbetalte. 

 

Variable udgifter 

Renholdelse – Denne post indeholder udgifter til varmemesterens løn, pension, ATP samt diverse udgifter 

som varmemesteren har til f.eks. telefon og kontor., samt til rengøringsartikler. Besparelse på 14.410 kr. i alt. 

 
Almindelig vedligeholdelse – Varmemesterens konto til uforudsete udgifter til den daglige vedligeholdelse. 

Indtægter fra syn bliver modregnet på denne konto. Der er brugt 22.190 kr. mindre end budgetteret. Inspektø-

ren gennemgår arbejderne mere detaljeret efter regnskabsgennemgangen. 

 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser – Der er brugt 4.206.726 kr. og de dækkes af de 

opsparede midler I har. Inspektøren gennemgår hvilke arbejder der er udført. 

 

Særlige aktiviteter – Udgiften til drift af fællesvaskeri, skal ses i sammenhæng med indtægten fra vaskeriet, 

som findes under Ordinære Indtægter. Kollegiets leasing vaskeri aftale begyndt d. 15 juni 2021. Der har været 

bogført beløb til sæbekøb, som tilhørte til forbrug i forudgående regnskabsår. Der har været budgetteret lavere 

beløb til indtægter og udgifter til leasing aftale i forhold til de faktiske indtægter og udgifter. Hvis vi ser bort fra 

udgiften til sæbe, er det en udgift til leasing vaskeri på 6.558 kr., som ikke er dækket af indtægter.  

 

Diverse udgifter – Her er kontingent til BL (Boligselskabernes Landsorganisation), vagtordning og til beboer-

faciliteter. Diverse udgifter er ca. 5.691 kr. lavere end budgetteret på grund af mindre udgift til vagtordning. 

 

Henlæggelser 

Henlagt til PPV – Denne post indeholder beløbet til kollegiets opsparing til fremtidig planlagt vedligeholdelse 

og fornyelser, der skal pt. henlægges tilstrækkeligt til at dække kollegiets forventede udgifter til dette i mindst 

25 år for at opnå en jævn husleje. Der er i regnskabsperioden henlagt 2.283.000 kr. 
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Tab ved fraflytninger – Der afsættes et beløb til at dække eventuelle tab ved fraflytninger, da dispositions-

fonden kun dækker et tab, som er af en vis størrelse.  

 

Ekstraordinære udgifter 

Kollegiets formue indgår i Kollegiekontorets fællesforvaltning. For dette regnskabsår er der en negativ forrent-

ning. Det indestående i fællesforvaltningen er forrentet med -4,79 %, som afviger fra det budgetterede på 

0,0%. Derfor ekstraordinær udgift på 907.479 kr. 

 

Ordinære indtægter 

Boligafgifter og leje – Der har været en lejeindtægt på 6.148.734 kr. som svarer til det budgetterede. Desuden 

lejeindtægt fra Sonofon antenne på 35.217 kr. 

 

Renter – Kollegiets formue indgår i Kollegiekontorets fællesforvaltning.  

 

Andre ordinære indtægter – Indtægten fra fællesvaskeri er 104.327 kr. og skal ses i sammenhæng med 

udgifterne som tidligere nævnt. 

Afvikling af overskud fra tidligere år på i alt 286.773 kr. 

 

Ekstraordinære indtægter 

Korrektion vedr. afskrevet fordring fra tidligere år på 3.525 kr. Denne indtægt opstår når en tidligere beboer 

indbetaler penge, som vedkommende skylder kollegiet efter sin fraflytning (en ubetalt flytteafregning). 

 

Årets underskud 

Årets underskud anvendes således:  

 

 Overført til opsamlet resultat 754.108 kr. 

 

Ved budgetlægning gælder det at udgifter og indtægter skal være lige store. Men når regnskabsåret er slut 

viser det sig altid, at resultatet er anderledes end man regnede med. 

Hvis der er underskud, overføres det til en ”resultatkonto” som et minus. Dette underskud skal over de kom-

mende 3 år, med lige store beløb, føres som en udgift. 

Hvis der er et overskud, skal dette først anvendes til at dække en ”underfinansiering”, dvs. en gældspost, hvis 

der er en sådan. Er der ikke ”underfinansiering” indsættes overskuddet på en ”resultatkonto” som et plus.  

 
 

Gennemgang af vand, el og varme samt alm. vedligehold og PPV 

Driftslederen gennemgik forbrug af vand, el og varme samt forslag til budget for 2023/24. Arbejderne på al-

mindelig vedligeholdelseskontoen blev gennemgået. 

 
Vand 

En besparelse i forhold til budgettet på 7 %. 

Budgettet for indeværende år er sat til 6.100 m3. 
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Budgettet for 2023/24 foreslås ændret til 6.000 m3. 

 

El 

En besparelse i forhold til budgettet på 7%. 

Budgettet for indeværende år er sat til 60.000 kWh. 

Budgettet for 2023/24 foreslås uændret til 60.000 kWh. 

 

Varme 

En besparelse i forhold til budgettet på 4%. 

Budgettet for indeværende år er sat 680 MWh. 

Budgettet for 2023/24 foreslås nedsat til 675 MWh.

 

Almindelig vedligeholdelse 

Budgettet var på 325.000 kr., og der er brugt 302.810 kr., heri fratrukket indtægter fra syn på 55.010 kr.  

Der har bl.a. været udgifter til følgende: 

 

Terræn Snerydning og saltning 

   

Bygning, klimaskærm Reparation af vinduer og døre  

 Reparation af tagrende  

   

Bygning, boliger Reparation og udskiftning af låse 

 Rengøring efter syn 

 Maling jf. syn  

 Gulvbehandling jf. syn 

 Udlevering af maling til beboere 

  

Bygning, fælles indvendig Ingen udgifter  

  

Bygning, tekniske anlæg/installationer Lagur vandbehandling 

 Automatisk udluftning af varmeinstallation 

 VVS- indkøb af reservedele 

 Reparation af ventilation 

 Reparation af vand- og afløbsinstallationer 

 Service og rep.af elevatorer 

 Service ADK 

 Vandskade, ikke dækket  

   
Materiel Redskaber og værktøj 

 Brændstof 

 Service af græsklipper  
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Udført PPV-arbejde (Planlagt og periodisk vedligeholdelse) 

Der var planlagt udgifter for i alt 1.087.000 kr. Der blev brugt 4.206.726 kr. på denne konto. Udførte arbejder 

med fed skrift, planlagte opgaver er med almindelig skrift. 

 

Terræn Opstribning af p-pladser 

 Div. haveudstyr 

 Beskæring/plantning af træer og buske 

 
Bygning, klimaskærm Smøring/vedligehold af døre og vinduer, ved udflyt 

 Oliebeh. af udv. træværk 

 Betonelementer rep/vedl. 

 Elevatorskakt tag vedligehold 

 Ståltag fælleshus omlægning 

 Maling af vinduer 210 stk. 

 Udskiftning af fuger v/ sålbænke 

 Udskiftning af Ilmodbånd/elast. fuger 

 Fælleshus, udskiftning af vinduer og døre 

 
Bygning, boliger Gulvbehandling i værelser, løbende udskiftning 

 Persienner, løbende udskiftning 

 Gulvbehandling i badeværelser, løbende udskiftning 

 Malerbehandling i værelser, løbende 

 Hylder, løbende udskiftning 

 Badeforhæng, løbende udskiftning 

 SA I Udsk af linoleum køkkengulv 

 SA I køkkenudskiftning i 1 og 2 vær. 

 Garderobeskabe i værelser, Udfases løbende   

Bygning, fælles indvendig Fællesrum, bordfodbold, udskydes 

 SA II Udsk af gulvbelægn i fælleshus linoleum  

 
Bygning, tekniske anlæg/installationer Toilet, løbende udskiftning 

 Håndvaskearmatur, udskiftning 

 Køkkenarmatur, udskiftning 

 Brusearmatur, udskiftning 

 Energimærkning 

 Teknikrum, vekslere, pumper og styrring 

 SA I Udsk. af emfang 103 stk. 

 Nyt udsugningsanlæg i tørrerum 

 Forstærkning af taghætter på etape 1 

 Fælleshus- og rum, opvaskemaskiner 

 Microovne i fællesrum 

 SA I+II udskiftning af komfurer 

 Køleskabe, løbende udskiftning 

 Elevatorservice og faldprøver, årligt  
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Materiel Redskaber og værktøj 

 

Afdelingsbestyrelsen godkendte regnskabet og det lægges på kollegiets hjemmeside. 

  

Ad 4. Aktuel drift 2022/23 

Almindelig vedligeholdelse 

Budgettet er på 325.000 kr., der er pr. 8/11 2022 brugt 70.451 kr., heri fratrukket indtægter fra syn på 1.891 

kr. Der kan være udført arbejde, der endnu ikke er modtaget faktura for. 

 

Hver enkelt post vedrørende almindelig vedligeholdelse og planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) kan af-

delingsbestyrelsen se på WebZonen under punktet Råbalance. 

 

PPV arbejder 

Der er planlagt udgifter for i alt 1.745.000 kr., der er pr. 8/11 2022 brugt 1.415.706 kr. på denne konto. Udførte 

arbejder med fed skrift, planlagte opgaver er med almindelig skrift. 

 

Terræn P-plads, opretning/vedl. af fliser 

 Stisystem, opretning/vedl. (Hollændersten) 

 Beskæring/plantning af træer og buske 

 
Bygning, klimaskærm Smøring/vedligehold af døre og vinduer, ved udflyt 

 Mørtelfuger vedl/rep 0,5 % pr. år 

 
Bygning, boliger Gulvbehandling i værelser, løbende udskiftning 

 Persienner, løbende udskiftning 

 Gulvbehandling i badeværelser, løbende udskiftning 

 Malerbehandling i værelser, løbende 

 Hylder, løbende udskiftning 

 Badeforhæng, løbende udskiftning 

 Køkkenudskiftning SA 2 (planlagt i 2023, udført nu)  

   

Bygning, fælles indvendig Fællesrum: musikanlæg mv. bestyrelsen vender tilbage  

 Altangange vedl. betonoverflade 

 Kældervægge rep/vedl. 

 Maling af vaske- og tørrerum 

 Maling af toilet v/fællesrum 

 Pulterrum på hele kollegiet 

  

Bygning, tekniske anlæg/installationer Toilet, løbende udskiftning 

 Håndvaskearmatur, udskiftning 

 Køkkenarmatur, udskiftning 
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 Brusearmatur, udskiftning 

 SA II udsk. af emfang 28 stk. 

 Køleskabe, løbende udskiftning 

 Elevatorservice og faldprøver, årligt  

 
Materiel Ny traktor 

 Redskaber og værktøj 

 

Bestyrelsen ønsker julevagt.  

 

Ad 5. Nyinvesteringer 2023/24 

Nyinvesteringer som ønskes indarbejdet i kommende budget skal være inspektøren i hænde senest 1. januar. 

 

Ad 6. Drøftelse af energi 

Generel info om sparetips, råd og vejledning er sendt ud til alle beboere. 

Driftslederen informerede om kollegiets energiaftale. 

 

Ad 7. Evt. 

Bæredygtighedspuljen er stadig åben, så der er mulighed for at søge midler fra Kollegiekontorets bæredygtig-

hedspulje. Driftslederen informerer kort om mulighederne for at søge midler til både sociale arrangementer og 

større tiltag. 

 

Bestyrelsen oplyste, at der afholdes afdelingsmøde den 24/11. 

 

Forpersonen sender referat af afdelingsmødet med beboerne til Kollegiekontoret samt giver besked ved æn-

dring i bestyrelsessammensætning. Referatet skal endvidere lægges på kollegiets hjemmeside – bestyrelsen 

kan sende det til Kollegiekontoret, så sørger vi for det. Referatet skal bl.a. indeholde godkendelse af regnskab. 

 

Mødet sluttede kl. 15:15 

 

Referent: Carsten Kjær Christensen/Natalya Sandal 

 

Referat sendt den 22.11.22/dbs 


