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Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde for Kollegiekontoret i Aarhus 

den 7. februar 2022 kl. 8.40, Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th., 8000 Aarhus C.  

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtægtsændringer 

3. 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.  

 

3 af de 27 afdelinger var repræsenteret. Derudover deltog 6 af bestyrelsens 16 medlemmer. 

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

samt Jette Bergendorff som referent. 

Ad 2. Vedtægtsændring 
 

Per Juulsen fortalte at selvom vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget på det ordinære 

møde i december 2021, så skal det endeligt vedtages på dette ekstraordinære møde, da der ikke 

var mødt 2/3 af repræsentantskabet op til det ordinære møde. 

 

Der var lagt forslag til vedtægtsændringer på WebZonen. 

 

Forslaget indebærer: 

Tilføjelse til § 3: 

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

 

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” 
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Diana Jørgensen oplyste at det foreslåede indebærer, at det skrives eksplicit at Kollegiekontoret er 

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

anden måde end med e-mail.  

 

Ændringerne sendes til Aarhus Kommune, som skal godkende ændringerne og sørge for at vi ikke 

begrænser beboernes indflydelse; vi forventer at kommunen godkender ændringerne. 

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt vedtægtsændringerne. 

Ad 3. Evt. 

Per Juulsen oplyste, at garantforsamlingen, på det netop afholdte ekstraordinære garantforsam-

lingsmøde den 7. februar 2022, har indstillet Mads Rundstrøm, Skjoldhøjkollegiet til Kollegiekonto-

rets bestyrelse. 

 

Per Juulsen fortalte at vi forventer flere ledige boliger, da der vil være færre studerende i Aarhus 

fremover og både Ravnsbjerg Kollegiet og Skjoldhøjkollegiet drøfter frasalg i deres bestyrelser. 

Det er et politisk valg at flytte uddannelsespladser ud af byen og de fremskrevne prognoser som 

findes nu, er udarbejdet under andre forudsætninger. 

Antallet af internationale studerende bliver færre, da der er indgået et politisk forlig for at mindske 

udgiften til SU. Det gøres primært ved at reducere de engelsksprogede uddannelser. 

 

Repræsentantskabsmødet blev hævet kl. 8.55 

 

  

Referatet underskrives elektronisk af formand og dirigent i Penneo. 


