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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde for Kollegiekontoret i Aarhus 

den 2. december 2020 kl. 16.30 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 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 årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2019/20 

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

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

6. Valg af 2 medlemmer til RIU’s repræsentantskab 

7. Valg af revisor 

8. 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 3.11.20 samt endelig 

dagsorden den 23.11.20). 

 

14 af de 27 afdelinger var repræsenteret. Derudover deltog 10 af bestyrelsens 17 medlemmer. 

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

samt Jette Bergendorff som mødereferent. 

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

ningsførelsen for det senest forløbne år 

Formand René Skau Björnsson fortalte bl.a., at der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder og 3 for-

retningsudvalgsmøder i organisationen og at noget af det der har været drøftet i bestyrelsen, er ud-

lejningssituationen. Der er mange om buddet i Aarhus, der er bygget meget nyt og det kan mærkes 

på kollegierne, hvor der på nogle kollegier har været huslejetab pga. tomme boliger. 

Skjoldhøjkollegiet, som er et selvejende kollegium, har haft et stort lejetab og kollegiets bestyrelse 

har nedsat en arbejdsgruppe, hvor der bl.a. søges løsninger i form at frasalg af en del af kollegiet. 

 

Per Juulsen oplyste at Kollegiekontorets hjemmeside er i gang med at blive forbedret, der er ansat 

en midlertidig informationsmedarbejder, som bl.a. skal arbejde med at overføre tekst fra den gamle 

til den nye side og oversætte tekst til engelsk. 

 

UngdomsboligAarhus.dk er også under udvikling, den trænger til en kærlig hånd og det får den nu. 

Et it-firma er i gang og informationsmedarbejderen skal også her indover. Denne side er dog mere 

kompliceret, da den skal kunne ”tale” sammen med Kollegiekontorets ansøger- og indstillingspro-

gram. 
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Der er igangsat 3 nybyggerier; i Skejbyparken, på Tranekærvej og på Godsbanen. 

 

René Skau Björnsson fortalte også om arbejdet i 5. kreds, som er vores interesseorganisation. Det 

er i dette forum, hvor fokusområder for boligorganisationerne for det kommende år drøftedes, bl.a. 

hvordan politikernes opmærksomhed fanges inden kommunalvalget næste år. Der planlægges de-

batmøder for alle politiske partier og det har tidligere være en stor succes. 

 

På sidste bestyrelsesmøde drøftedes om vi kan gøre noget vedrørende bæredygtighed og i så fald 

hvad. Bestyrelsen afsatte en bæredygtighedspulje på 1-2 mio. kr., som kan søges af afdelinger til 

bæredygtige tiltag. Forretningsudvalget vil tage stilling til ansøgningerne og bevilge midler. Per Ju-

ulsen gør opmærksom på at der også kan ansøges om midler til social bæredygtighed og ikke kun 

tekniske løsninger. 

 

René Skau Björnsson takkede den afgående bestyrelse og forretningsudvalget for rigtig godt sam-

arbejde og gode diskussioner. 

 

Per Juulsen fortalte at Coronasituationen selvfølgelig har fyldt meget, både for beboere og medar-

bejdere og der har været drøftelser om, hvordan personalet kunne virke, uden at udsættes for al 

for stor smitterisiko. Kollegiekontoret har ingen smittede medarbejdere og vi har heller ikke haft 

svære konflikter, så varmemestrene skal have stor cadeau for håndteringen af situationen. 

 

Vedrørende lukning af fælleslokaler og andre restriktioner, så har vi fået rigtig god feedback fra be-

boerne på vores udsendte information og beslutninger. 

 

Beretningen tages til efterretning. 

Ad 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med til-

hørende revisionsberetning for 2019/20 

Kollegiekontorets regnskaber og protokollat var lagt på WebZonen.  

 

Diana Jørgensen fremlagde regnskabet og nævnte bl.a. følgende: 

 

En afvigelse på bruttoadministrationsudgifter på ca.1,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede.  

 

Administrationsudgifternes største afvigelser 

Personale udgifter – Stillingen som studentermedhjælper blev ikke gen-besat som planlagt og så 

er der sket ændring i opgørelsen af feriepenge. 

 

Mødeudgifter – Et mindreforbrug på ca. 181.000 kr. primært fordi kurser og møder er aflyst pga. 

Coronasituationen. 
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Kontorholdsudgifter – Der har generelt været et mindre forbrug på 344.188 kr., særligt på posten 

it-drift, der afviger fra budgettet med 225.466 kr. Udgiften forventes dog afholdt i 2021. 

 

Kontorlokaleudgifter – Besparelse på ca. 82.376 kr. på rengøring og energi. 

 

Afskrivninger -  De er faldet, da vi har købt færre pc’er end budgetteret fordi de holder længere end 

forventet. 

 

Forrentning – Der er opnået et negativt afkast på -0,18 %, det kunne dog have været dårligere, da 

vi har ydet midlertidige lån til byggeprojekterne og der opnået en rente på 1 %. 

 

Lejetab – Der har været et tab på 251.305 kr., primært pga. at udenlandske studerende rejste hjem 

i foråret. 

 

Varme - En meget varm vinter har igen i år givet besparelser på varmeudgiften 

 

Der har været afholdt møder med administrationen her i efteråret enten via teams eller fysisk, der 

har dog været flere udeblivelser og øjebliksafbud, men alt i alt er det gået fint. 

 

Stenaldervej Kollegiet er fortsat uden afdelingsbestyrelse. 

 

Årets resultat er et overskud på 1.574.774 kr. som foreslås overført til arbejdskapitalen, som her-

efter udgør 31.505.160 kr., dispositionsfonden indeholder 24.034.886 kr. og garantikapitalen udgør 

360.500 kr.  

Egenkapital udgør herefter i alt 55.900.546 kr. og Per Juulsen forklarer, at selvom det lyder som et 

stort beløb, så bruges det som sikkerhed i byggesager og f.eks. kan der ydes støtte fra dispositions-

fonden til trængende afdelinger. 

 

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

ger. 

 

Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2019/20. 

Ad 4. Behandling af evt. indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
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Ad 5. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne og valg af sup-

pleanter 

Per Juulsen fortalte, at 8 bestyrelsesmedlemmer allerede er valgt på garantforsamlingsmødet, og 

at repræsentantskabet skal vælge 9 personer til bestyrelsen fra afdelingerne.  

 

Følgende 9 kandidater opstillede på mødet og blev valgt: 

Kaya Helene Rosell, Dania Kollegier 

Frederik Grum Kjærgaard, Ladegårdskollegiet  

Katrine Bendroff Kristensen, Nørre Allé Kollegiet  

Mads Emil S. Petersen, Nørre Allé Kollegiet 

Shervin Shirazi, Skejbygård Kollegiet 

Otto Pietraszek, Åpark Kollegiet  

Jeppe Olsen, Grenåvej Kollegiet 

Mathias Aarup Hansen, Vestergade Kollegiet 

Ida G. Jakobsen, Munkegade Kollegiet 

 

Der var dermed 9 kandidater til 9 bestyrelsesposter.  

 

Som suppleanter valgtes: 

 

1. suppleant – Danah Damgaard, Skejbyparken 

 

Garantforsamlingen har på garantforsamlingsmødet 2.12.20 valgt følgende til bestyrelsen: 

René Skau Björnsson 

Anders Rønnebro 

Thomas I. Lind, Ravnsbjerg Kollegiet 

Lilian Ekström, Skjoldhøjkollegiet 

Anne Katrine Borgbjerg, Tandlægekollegiet 

Mathilde Illum, Vilh. Kiers Kollegium 

 

Medarbejderne på Kollegiekontoret har som deres repræsentanter i bestyrelsen valgt: 

Tom Jensen 

Karin B. Lindberg 

Ad 6. Valg af 2 medlemmer til RIU’s repræsentantskab 

Per Juulsen fortalte kort om det Regionale Indstillings Udvalgs (RIU’s) forretningsudvalgsarbejde 

og fortalte, at det primært drejer sig om dispensationsbehandling af ansøgninger.  

Der er ingen forberedelse, da det drejer sig om personfølsomme oplysninger og der udsendes der-

for ikke materiale, men der afsættes tid på møderne til at læse materialet. 
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Der afholdes 1 årligt møde i RIU’s repræsentantskab i slutningen af februar, hvor RIU’s forret-

ningsudvalg vælges. Der afholdes 5 - 6 årlige møder 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. 

 

Ida G. Jakobsen, Munkegade Kollegiet og Mads Emil Petersen, Nørre Allé Kollegiet blev valgt 

som Kollegiekontorets repræsentantskabsmedlemmer til RIU. 

 

Diana Jørgensen mindede de selvejende kollegier om, at deres repræsentanter vælges på RIU’s 

repræsentantskabsmøde. 

Ad 7. Valg af revisor 

Per Juulsen fortalte, at samarbejdet fungerer godt og prisen er rimelig og derfor foreslås genvalg til 

Ri. 

Revisionsfirmaet Ri blev foreslået og genvalgt. 

Ad 8. Evt. 

På spørgsmål om revisionsopgaven skal sendes i udbud igen, svarer Per Juulsen, at vi kender pri-

serne på revision fra de andre boligforeninger, som alle betaler mere end os og vi ved at Ri er kon-

kurrencedygtige. Vi reducerede udgiften væsentligt da vi valgte Ri. Den primære årsag til at vi får 

et godt tilbud er vores regnskabsår, som afsluttes 31.7. hvor de fleste har afslutning af regnskabsår 

31.12. og René Skau Björnsson tilføjer, at bestyrelsen også holder øje med priser og kigger på 

Benchmark’en fra ministeriet hvert år. 

 

På spørgsmålet om man kan få større indflydelse på egne hjemmesider svarer Diana Jørgensen at 

alle kollegier er velkomne til at få et kursus i hvordan den nye side fungerer, så siden kan præges 

individuelt. Der bliver sendt besked til bestyrelserne, når Kollegiekontoret.dk er færdig. 

 

Der bliver spurgt om hvad Kollegiekontoret gør for at forhindre lejetab, hvortil Diana Jørgensen op-

lyser at det bl.a. er det som vores nye informationsmedarbejder arbejder med. Mere aktivitet på 

Facebook og Instagram, hvor de unge, som skal flytte i egen bolig er, og andre typer af markedsfø-

ring overfor deres forældre – f.eks. er der planlagt en reklame i januar som er rettet mod netop for-

ældrene. En studentermedhjælper er i gang med at forbedre billeder og tegninger på hjemmesiden 

UngdomsboligAarhus.dk og Diana Jørgensen gør opmærksom på, at de frivillige kan forvente at 

blive kontaktet af studentermedhjælperen, som vil forsøge at få lidt stemning og måske beboere 

med på billederne. 
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Der spørges om hvorfor vi bygger nye kollegier, når der er lejetab. Dertil svarer Per Juulsen at det 

er fordi der er så lang en planlægningsfase; de nye byggerier har været i gang som projekter 6-7 

år. Vi er dog på lang sigt ikke bekymrede for at bygge for meget, da byen vokser og der er også 

vækst på uddannelserne generelt. De nye byggerier vil vi nok ikke være svære at leje ud, for det er 

primært i gamle lejligheder og værelser der er udlejningsvanskeligheder.  

Det der er sat i gang på Skjoldhøjkollegiet, er at forsøge at sælge en stor del af arealet fra og 

bruge pengene til at renovere eller bygge nyt i mindre skala, det giver høj kvalitet og lav husleje, 

men det ligger 5-10 år ude i fremtiden. 

 

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

relse og alle andre er velkommen til at tage en sandwich med når de går, da vi desværre ikke kan 

spise sammen i år. 

Repræsentantskabsmødet blev hævet kl. 17.30 

 

  

  _______________________   ______________________   

 Formand  Dirigent 


