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Udskrift af forhandlingsprotokollen for  

  

  Vilh. Kiers Kollegium  

Møde nr. 50 den 17. marts 2022 

 

  



Referat af møde nr. 50 i Vilh. Kiers Kollegiums bestyrelse den 17. marts 2022 kl. 10 på kollegiet. 
 

 

Til stede:  Heidi Bonde Nielsen 

 Ulrik N. Rønsbo 

 Karen Jensen  

 Emil Olsen 

 

Fraværende:  Nanna Harring 

 

Fra Kollegiekontoret deltog direktør Per Juulsen, driftsleder Torben Kragh, varmemester Rolf Møller 
og Jette Bergendorff som referent.   
  

Dagsorden  

1. Forhandlingsprotokollen, herunder også revisionsprotokollen  

2. Bestyrelsens sammensætning og konstituering 

3. Godkendelse af budget 2022/23, herunder fastsættelse af husleje  

4. Kollegiets drift  

5. Fitnesslokale 

6. Evt.  

  

Ad 1. Forhandlingsprotokollen  

Referatet af møde nr. 48 blev godkendt.  

Referatet underskrives efterfølgende af bestyrelsesmedlemmerne i Penneo, da der ikke er nogen formand. 

 

Revisionsprotokollen – Der var ingen tilføjelser.  

 

Ad 2. Bestyrelsens sammensætning og konstituering 

Der har ikke været afholdt beboermøde, da der ikke er et fuldt og aktivt beboerråd og der blev derfor ikke 

valgt 2 nye to beboere til bestyrelsen i efteråret. Der er efter kommunalvalget udpeget to repræsentanter 

for byrådet. 

Bestyrelsen ser dermed således ud:  

   

Formand   - (valgt af kollegiets beboere)  

Menige medlemmer   Heidi Bonde Nielsen (valgt af kollegiets beboere)  

    Karen Jensen   (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)  

  Ulrik N. Rønsbo   (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)  

  Nanna Harring (udpeget af Aarhus Byråd)  

  Emil Olsen (udpeget af Aarhus Byråd)  

Bestyrelsen beslutter at de vil vente med at konstituere sig med en formand indtil beboerne selv har valgt 

to nye bestyrelsesmedlemmer og anbefalet en af dem til bestyrelsesformand. Valget bekræftes 

efterfølgende ved mail til alle bestyrelsesmedlemmer. 



 

Ad 3.  Godkendelse af budget 2022/23, herunder godkendelse af husleje  

Budgetforslaget var lagt på WebZonen den 4.3.2022. 

 

Torben Kragh gennemgik følgende poster: 

 

Nettoprioritetsydelser – Posten stiger da der nu er hjemtaget lån på i alt 50 mio. kr. for hele 

facaderenoveringen. 

 

Varme – Forbruget reduceres med 300 MWh da facaderenoveringen betyder at der spares endnu mere 

end forventet. 

 

El – Elkøb hæves til 540.000 kWh, mens kollegiet også selv producerer el fra solcellerne. 

 

Henlæggelser – Det foreslås at henlæggelserne øges, da indekset, som priserne beregnes efter, er steget 

med 5 %. Der er større opgaver, som kollegiet ikke kan spare op til, da det vil gøre boligerne så dyre, at de 

vil være svære at leje ud. 

 

Huslejetab – Der foreslås en ændring af det udsendte budget, da vi kan se, at der allerede i 

indeværende budgetår har været lejetab inklusiv marts måned på 91.000 kr. og tilvæksten er ca. 48.000 pr. 

md. Det vil betyde at der vil blive ca. 300.000 kr. i lejetab i indeværende budgetår. 

Det foreslås derfor at der ændres i det fremlagte budget, så der budgetteres med lejetab på 300.000 kr. i 

2022/23 og at der henlægges tilsvarende mindre, så det ikke påvirker huslejen yderligere. 

 

Per Juulsen informerer om, at Kollegiekontoret har ansat en markedsføringsmedarbejder, da vi ønsker at 

øge vores tilstedeværelse på sociale medier, så der skabes kendskab til vores boliger med f.eks. hvad de 

kan tilbyde socialt og hvem der må bo der. 

Ravnsbjerg Kollegiet og Skjoldhøjkollegiet arbejder med frasalg af en del på hvert kollegium og det vil 

udlejningsmæssigt kunne være en fordel for Vilh. Kiers Kollegium. 

 

Bestyrelsen spørger om der evt. kan stå mere på UngdomsboligAarhus om hvorfor det er fedt at bo på 

kollegie eller i ungdomsbolig.  

 

Driftssikring og tilskud fra Vilh. Kiers Kollegiums Fond – Her indtægtsføres udamortiserede lån og der 

budgetteres ikke med tilskud fra fonden, da den ikke kan forrente midlerne positivt.  

Der er kommet en ny formand for Vilh. Kiers Fond. Det er fortsat nærmest umuligt at få kontakt til fonden, 

men Per Juulsen fortsætter med at kontakte dem mhp. nedlæggelse af kollegiets fond. 

 

Diverse indtægter – Udlejning af kælderrum til Bolignet-Aarhus.  

 



It- og antennebudget – Tv-pakker i fælleskøkkener er afbestilt, hvilket medfører en årlig besparelse på ca. 

280.000 kr. Beboerne kan selv tage kontakt til Bolignet-Aarhus, hvis de ønsker tv-pakke i det enkelte 

køkken. 

 

Vedr. spørgeskemaets pkt. 2 - Der skønnes ikke at være henlagt tilstrækkeligt til bl.a. udskiftning af  

døre og vinduer, men der vil være mulighed for delvist at lånefinansiere dette.  

 

Bestyrelsen godkendte budgettet med ændringen vedr. lejetab og godkendte dermed også 

huslejen. 

 

Huslejen pr. 1.8.2022 pr. måned inkl. forbrug og it fastsættes dermed til:   

Værelse  3.214 kr.  en stigning på  28 kr.  

 

Ad 4. Kollegiets drift  

Der er detaljeret beskrivelse i driftsmødereferat nr. 50 som er udsendt pr. mail den 9.2.2022. 

Facaderenoveringen – Der er afholdt afleveringsforretning i fredags. Renoveringen er nu færdig efter 3 år. 

 

Køkkenrenovering – Der planlægges renovering og det drøftes med det kommende beboerråd. 

 

Ad 5. Fitnesslokale 

Der var lagt brandsynsrapport på WebZonen til orientering. 

Da fitnesslokalet er uden redningsåbninger, må det ikke benyttes til personophold og forholdet er 

indberettet af brandtilsynet til byggemyndigheden. 

Bestyrelsen besigtigede fitnesslokalet og konstaterede, at der ikke er mulighed for at etablere flugtveje.  

Muligheden for at flytte fitness er, at festlokalet/studierummet indrettes som fitnesslokale. Bestyrelsen 

ønsker at det fremlægges for beboermødet, så beboerne beslutter om de ønsker festlokale eller 

fitnessrum. 

 

Torben Kragh udarbejder et forslag til fremlæggelse på beboermødet som udsendes sammen med 

indkaldelsen til beboermødet. 

 

Ad 6. Evt.  

Rolf Møller fortæller, at der har været en blok som selv har skaffet interesserede nye lejere ind i deres blok, 

da der var ledige boliger. Det kan lade sig gøre hvis der er boliger som ikke kan udlejes. 

 

Mødet sluttede kl. 11.20 

Referent Jette Bergendorff   _____________________________ 

 Formanden 


