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Referat af afdelingsbestyrelsens møde med Kollegiekontoret 

Damager Kollegiet  

 

Mødet afholdes på kollegiet onsdag den 16. marts 2022 kl. 8.30 

 

Til stede: Peter 

 Tine 

 Daniel 

  

Fraværende: Bjørn (uden afbud) 

 

Fra Kollegiekontoret deltog driftsleder Anders Kamronn, økonomimedarbejder Heidi Grud og varmemester 

Jens Peter Bang. 

 

Ad 1. Afdelingsbestyrelsens sammensætning 

Formand Peter 

Kasserer Daniel 

Menigt medlem Tine 

Menigt medlem Bjørn 

 

Formanden skal give besked til jb@kkia.dk ved ændring i bestyrelsessammensætningen. 

 

Økonomimedarbejderen tjekkede op på de oplysninger, som Kollegiekontoret har vedr. afdelingsbestyrelsen. 

Bestyrelsen bekræftede at Kollegiekontorets oplysninger om at kollegiet afholder 1 obligatorisk, ordinært af-

delingsmøde og bestyrelsen består af 5 medlemmer, stadig er gældende. 

 

Ad 2. Godkendelse af budget 2022/23 

Økonomimedarbejderen oplyste at vand, varme og el, almindelig vedligeholdelse samt PPV gennemgås af 

driftslederen efter den øvrige budgetgennemgang. 

 

Kapitaludgifter 

Nettoprioritetsydelser – Posten dækker over udgifter til lån i forbindelse med opførelse af kollegiet. Der bud-

getteres med en udgift på 2.501.752 kr., hvilket er en stigning på ca. 200.000 svarende til 8%. 
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Offentlige og andre faste udgifter 

Vand – Der budgetteres med en udgift på 400.180 kr. Det er en stigning på 1,1% og svarer til ca. 5.000 kr. 

 

Renovation – Består af et bidrag pr. bolig, en pris pr. tømning samt behandling af genanvendeligt affald. Der 

budgetteres med en stigning på 11,6%, hvilket svarer til ca. 14.000 kr. 

 

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

kontrolleret mht. pris og dækning. Forsikringsaftalen var i udbud i 2017, og har en løbetid på 5 år. 

En klausul i den eksisterende forsikringsaftale har gjort det muligt at forlænge aftalens løbetid med to år. Der 

er foretaget justeringer i selvrisikoprofilen for at modvirke en forventet generel præmiestigning på forsikrings-

markedet. Den nuværende aftale med Gjensidige fortsætter således pr. 1/8-2022 og to år frem, under de nye 

vilkår. 

Der budgetteres med en udgift på 69.741 kr. Dette er stort set samme udgift som sidst. 

 

Varme – Udgiften til varme budgetteres med et fald på ca. 100.000 kr., hvilket svarer til 17,9 %. 

 

Elektricitet – Der budgetteres med en udgift på 132.725 kr. hertil, hvilket er et fald på 2,2%. 

 

Administration mv.  

Administration – Administrationshonoraret indeholder bl.a. udgiften til administrativt personale, driftsledere 

og administration af vaskeri. Grundbidraget reguleres ikke i 2021/2022.  

 

Indstillingsgebyr – Indstillingsgebyret udgør i dette budget 326 kr. pr. lejemål pr. år. Gebyret dækker ydelse 

for behandling af ansøgningsskemaer og indstilling til boliger. Gebyret er uændret. 

 

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

boligorganisations 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 

økonomiske 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 

Ejendomsfunktionærer – Denne post indeholder løn, pension, social sikring samt diverse udgifter, som jeres 

varmemester har til f.eks. telefon og kontor. Den samlede lønudgift fordeles ud på afdelingerne, og hver afde-

ling betaler så for varmemesterens faktiske tid på den enkelte afdeling. Der budgetteres med en besparelse 
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på ca. 165.000, hvilket svarer til 36,1% kr. Besparelsen skyldes en ny fordeling af varmemestertimer på afde-

lingen grundet åbning af nyt kollegie til efteråret. 

 

Rengøring – Denne post indeholder bl.a. udgifter til rengøringsartikler, -personale, rengøring af fællesarealer 

og vinduespudsning. Der budgetteres med en udgift på 85.919 kr., hvilket er en stigning på ca. 30.000 kr. 

Dette er en stigning på 53,6%. Stigningen skyldes en øget udgift til rengøring af fællesarealer. 

 

Almindelig vedligeholdelse – Varmemesterens konto; udgifter til den daglige vedligeholdelse. Indtægter fra 

syn bliver modregnet på denne konto. Driftslederen kommer nærmere ind på kontoen efter økonomimedar-

bejderens oplæg. 

 

Diverse udgifter 

Betalingsvaskeri – Indeholder udgifter til drift af anlæg. Der budgetteres med en udgift på 17.100, hvilket stort 

set er samme udgift som gældende budget. 

 

Diverse udgifter – Denne post består primært af BL (Boligorganisationernes Landsorganisation) kontingent 

og vagtordning. Der budgetteres med en samlet udgift på 39.463 kr., hvilket er en stigning på 14,2%. En 

specifikation af udgifterne kan ses på side 9 i budgettet. Stigningen skyldes en øget udgift til julevagt. 

 

Beboerfaciliteter – Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der budgetteres med 42.560 kr. Dette beløb råder 

afdelingsbestyrelsen over, og det kan bl.a. bruges til arrangementer for beboerne. 

 

Henlæggelser 

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

og fornyelser. Fra 2022 skal der henlægges til forbruget over mindst 25 år og fra 2024 i mindst 30 år. Henlæg-

gelserne skal sikre en mere stabil husleje, da udgifterne til større arbejde herved bliver udjævnet.  

Henlæggelserne øges med 6,1% grundet prisstigninger på materialer og for at imødegå de kommende stram-

ninger af reglerne i 2024, hvor der skal henlægges til mindst 30 år. 

 

Hensættelsen til tab på debitorer – Der hensættes i år 9.527 kr. så de samlede henlæggelser svarer til 336 

kr. pr. lejemål. Evt. tab ud over dette beløb dækkes af dispositionsfonden. 

 

Indtægter 

Leje af ungdomsboliger – Der budgetteres med en stigning på 1,9% på huslejen. 

 

Renteindtægter – Der budgetteres med en forretning på 0,0 % af kollegiets opsparede midler. De opsparede 

midler er indestående i fællesforvaltning.  

Fællesforvaltningen dækker over Kollegiekontorets forvaltning af egne og afdelingernes midler. Formålet er 

formuevedligeholdelse, samt at modvirke elevatoreffekt i kollegiernes husleje. 

Alle investeringer skal laves i danske kroner. Alle opsparede midler forsøges i videst muligt omfang investeret. 

Investeringer kan udelukkende placeres i: danske statsobligationer, danske realkreditobligationer, udvalgte 

investeringsfonde eller aftaleindlån. 
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Alle udlån foregår gennem Kollegiekontoret. Det er således Kollegiekontoret, der indestår for ”uomtvistelig god 

sikkerhed”. Kollegiekontoret må ikke tjene på udlån af fællesforvaltede midler. 

 

Betalingsvaskeri – Budgetterede indtægter inkl. sæbesalg. Udgiften forventes at være 110.000 ligesom i 

gældende budget.  

 

Afvikling af overskud – Overskud indsættes på en ”resultatkonto” som et plus. Overskuddet skal over de 

kommende 3 år, med lige store beløb, føres som en indtægt. For dette budget er afvikling af overskud 191.815 

kr.  

 

It- og antennebudget 

It- og antennebudget – På side 3 kan det ses, at den samlede udgift til it og antenne budgetteres med et fald, 

da TV-pakken i fællesrummet opsiges. Derved er udgiften pr. lejemål pr. måned falder derved med 2,54 kr. 

 

Vand, varme og el 

Energiforbrug for el, vand og varme blev gennemgået på regnskabsmødet i efteråret og budgettallene for dette 

budget drøftedes.  

 

Budgettet fastlægges således: 

 

Vand 8.000 m3 

El 70.000 kWh 

Varme 660 MWh 

 

Almindelig vedligeholdelse 

Alm. vedligeholdelse – Beløbet til almindelig vedligeholdelse forbliver uændret på i alt 235.000 kr.  

 

Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) 

Der er planlagt arbejder for i alt 3.160.000 kr. 

 

Terræn Supplering/ombygning af affaldscontainere 

Vedligehold grønne arealer 

Petanquebane (på matrikel 156) 

Redskabsskure renovering 

Flagstang m. flag/vimpel (Undersøges) 

 

Bygning, klimaskærm Smøring/justering af døre og vinduer (lb) 

 Rep af nogle sokler 

 Facade div. rep og vedligehold, mur/fuger 

 Udskift dør til depot i cykelskur 

 

Bygning, bolig Gulve, slibning og lak, efter behov 
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 Maling af boliger, efter behov 

 Maling af fælles værelsesgange, løbende 

  

Bygning, fælles indvendigt Støvsugere, løbende 

 

Bygning, tekniske anlæg/installationer Brusesæt, efter behov 

 Håndvaskarmatur, efter behov 

 Toilet, efter behov 

 Brusearmatur, efter behov 

 Køkkenarmatur, efter behov 

 Køleskabe, efter behov 

 Komfurer, efter behov 

 Emhætter, efter behov 

 ADK overvågningsanlæg 

 Ventilationsanlæg 

Varmemålerudskiftning 

 

Materiel  Intet planlagt 

 

Afdelingsbestyrelsen godkendte budgettet ved balancegivende husleje med ændring omkring opsigelse af 

TV-pakke i fællesrum/fælleskøkken, dermed fastsættes huslejen inkl. antenne/it pr. 1. august i år til: 

 

1 vær. lejlighed 2.862,00 kr. en regulering på 50,00 kr. 

2 vær. lejlighed 5.432,00 kr. ” 100,00 kr. 

 

Kollegiekontoret lægger budgettet på kollegiets hjemmeside. Afdelingsbestyrelsen kan dermed henvise til 

dette som bilag til afdelingsmødet med beboerne, hvor budgettet behandles. 

 

Kollegiekontoret sender huslejevarslet direkte til alle beboere, som har givet tilladelse til, at vi kan kommuni-

kere pr. mail. De få beboere som endnu ikke har godkendt dette, får varslet på anden vis. 

 

Budgettet skal fremlægges til godkendelse af beboerne på et afdelingsmøde senest 30. april. 

Bestyrelsen bedes lægge referatet af afdelingsmødet, hvor budgettet godkendes, på deres hjemmeside og 

sende det til os.  

 

Ad 3. Aktuel drift 

Almindelig vedligeholdelse 

Budgettet er på 235.000 kr. Der er pr. 15. marts 2022 brugt 105.001 kr., heri er der indeholdt indtægter fra syn 

på 84.918 kr.  

Der kan være udført arbejde, der endnu ikke er modtaget faktura for. 
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Hver enkelt post vedrørende almindelig vedligeholdelse og planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) kan af-

delingsbestyrelsen se på WebZonen.  Vælg ”Råbalance” og indtast konto 115 for almindelig vedligeholdelse 

eller konto 116 for PPV. 

 

PPV arbejder 

Der er p.t. planlagt udgifter for i alt 2.136.000 kr. Der er pr. 15 marts 2022 brugt 112.905 kr. på denne konto. 

Udførte arbejder med fed skrift. Planlagte opgaver er med almindelig skrift.  

 

Terræn Beplantning og vedligehold 

 Grønne områder 

 Supplering/ombygning af affaldscontainere 

 Separering af regnvand 

 

Bygning, klimaskærm Udskiftning af rækværk på altangange (løbende) 

 Udskiftning af termoruder (løbende) 

 Maling af trappe skakter ned til fællesrum og vaskeri 

 

Bygning, boliger Maling af boliger efter behov.  

 Overfladebehandling af gulve 

 

Bygning, fælles indvendig Maling af fællesarealer (løbende) 

 Flytbare tørrestativer 

  

    

Bygning, tekniske anlæg/installationer Køleskabe efter behov 

 Komfur efter behov 

 Brusesæt, blandingsbatterier efter behov.  

 Totalrenovering af varmecentraler (er påbegyndt) L, K, A 

og B er lavet.   

 Ventilationsanlæg (Igangværende undersøgelse) 

 

Materiel Diverse håndværktøj  

 

Varmecentraler og ventilation 

Der er iværksat en gennemgang af varmecentraler og ventilationsanlæg, i de forskellige ejendomsfløje. 

Dette med henblik på et bedre indeklima og mindre energiforbrug i forhold til varme – dette er påbegyndt hvor 

man er startet med varmecentralen. Vi har haft møde med et ventilationsfirma, som har gennemgået en blok, 

med henblik på løsningsforslag og pris. Dette er stadig under udarbejdelse men vi er tættere på en løsning.  

 

Matrikel 156 

Vi kom i kontakt med ejeren af grundarealet ved siden af Damager kollegiet. Ejeren var ikke rigtig til at snakke 

med, så vi kunne ikke løse problemet, uden at skulle have fat i en landinspektør. Snakken om arealet er stadig 
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i gang, hvorfor en evt. petanquebane/plantekasse-plantehave må vente lidt endnu.  

 

Videoovervågning 

Der er søgt om videoovervågningstilladelse ved politiet grundet nogle ubehagelige episoder tidligere.  

 

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

delingsbestyrelsen se på WebZonen under punktet Råbalance. 

 

Ad 4. Fortsættelse af TV-pakke i fællesrum/fælleskøkken? 

Bestyrelsen fravælger TV-pakke i fællesrum/fælleskøkken, som nævnt under pkt. 2. 

 

Ad. 5 Drøftelse vedr. røgfrit kollegium 

Kollegiekontoret får ofte forespørgsler vedr. muligheden for røgfrit kollegium. Punktet er med på dagsordenen 

til afdelingsmødet – dog blot med røgfrie boliger. 

 

Ad 6. Bæredygtighed – forslag til initiativer 

Vejledning til ansøgning af social bæredygtighed 

 

1. Formål – hvad søges midlerne til 

2. Forventet tidspunkt for arrangementet  

3. Hvor mange deltagere forventes til arrangementet 

4. Beløb der ansøges om 

5. Budget for arrangementet 

Ansøgningen sendes til dj@kollegiekontoret.dk 

 

Når midlerne er tildelt, så bliver de udbetalt ved fremsendelse af kvitteringer til Susanne Laursen på srl@kol-

legiekontoret.dk. 

 

I kan benytte ”beboerkontoen” til midlertidig dækning af beløbet til beboeren, der har lavet udlægget. 

 

Ad 7. Fremtidigt mødested 

Kollegiekontoret ønsker, at møder mellem bestyrelser og administration skal være så let tilgængeligt som 

muligt for de valgte frivillige bestyrelsesmedlemmer. Derfor tilbyder vi, at bestyrelsesmøder med administrati-

onen kan afholdes på kollegiet. 

 

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at kommende afdelingsbestyrelsesmøder med administrationen afholdes på 

kollegiet. 

 

mailto:dj@kollegiekontoret.dk
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Ad 8. Evt. 

 

Bestyrelsen oplyste, at der afholdes afdelingsmøde den 24. marts 2022. 

 

Formanden bedes sende referat af afdelingsmødet til Kollegiekontoret. 

 

Mødet slut kl. 10:10 

 

Referent: Anders Kamronn/Heidi Grud 

 

Referat sendt den 23.3.2022 


