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Referat af møde nr. 66 i bestyrelsen for Kollegiekontoret i Aarhus den 15. marts 2021 kl.16.30 online via Teams. 

 

Online: René Skau Björnsson 

 Anders Rønnebro 

 Jeppe Olsen, Grenåvej Kollegiet  

 Mathias Aarup Hansen, Vestergade Kollegiet 

 Ida G. Jakobsen, Munkegade Kollegiet 

 Katrine Bendorff Kristensen, Nørre Allé Kollegiet 

 Shervin Shirazi, Skejbygård Kollegiet 

 Kaya Helene Rosell, Dania Kollegiet 

 Frederik Grum Kjærgaard, Ladegårdskollegiet 

 Mathilde Illum, Vilh. Kiers Kollegium 

 Lillian Heesch Ekström, Skjoldhøjkollegiet 

 Anne Katrine Borgbjerg, Tandlægekollegiet 

 Karin B. Lindberg, medarbejdervalgt 

 Tom Jensen, medarbejdervalgt 

   

Fraværende: Thomas I. Lind, Ravnsbjerg Kollegiet 

 Otto Pietraszek, Åpark Kollegiet 

 Mads Emil Strand Petersen, Nørre Allé Kollegiet 

  

Desuden deltog: Direktør Per Juulsen, driftschef Kim S. Møller, administrationschef Diana Jørgensen 

samt Jette Bergendorff. 

 

Dagsorden 

1. Forhandlingsprotokollen, herunder revisionsprotokollen  

2. Meddelelser 

3. Godkendelse af budget 2021/22 for Kollegiekontoret samt godkendelse af afdelinger-

nes budgetter  

4. Ordet er frit  

5. Evt. 

 

Ad 1. Forhandlingsprotokollen 

Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse og der var en kort præsentationsrunde.  

Referat af møde 64 og 65 blev godkendt. Formanden har underskrevet dem i Penneo. 

 

Revisionsprotokollen – Der var ingen tilføjelser. 

 

Ad 2. Meddelelser 

Nedenstående meddelelser var lagt på WebZonen 5. marts 2021. 
 

1. Byggesager 
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- På Godsbanearealerne er byggeriet i fuld gang. Kollegiekontorets ”tårn” er foreløbig mindst frem-

skreden i højden – det ændrer sig snart. Købsprisen på grunden er deponeret, men der er fortsat 

uafklaret refusion på grundprisen som følge af ekstraordinære funderingsudgifter. 

 

- I Vejlby er byggeriet også i fuld gang. Der foregår mange løbende diskussioner med hoveden-

treprenøren om påståede ekstraudgifter, men foreløbig holder budgettet.  

 

- På Skejbyparken er byggeriet netop påbegyndt efter modtaget byggetilladelse i januar.   

Kim S. Møller – rigtig godt samarbejde med totalentreprenøren på dette byggeri og det ser ud til 

at følge tidsplanen. 

 

Alle 3 nybyggerier ventes færdigopført i sommeren 2022 stort set samtidig. Da det er umiddelbart før 

studiestart og studievilkårene og -optaget forhåbentlig normaliseret, ventes alle de nye boliger hurtigt 

udlejet. 

 

Kim S. Møller tilføjede at alle 3 byggesager går fint fremad, der er en mindre tvist vedr. funde-

ring på Godsbanen og facadeelementerne i Vejlby er stadig et uafklaret emne, men det forven-

tes at der opnås enighed om dette. 

 

2. Udlejning 

Udlejningssituationen er som følge af corona-nedlukningen usædvanlig træg med store lejetab til 

følge. Især de store selvejende kollegier får betydelige lejetab i foråret 2021, da der er væsentligt færre 

udenlandske studerende i byen end normalt – både i udveksling og på hele uddannelser. Lejetabene 

i afdelingerne dækkes af opsparingen i dispositionsfonden, mens de store selvejende kollegier må 

imødese underskud, der skal afvikles fra 2022.  

Diana Jørgensen forklarede situationen, særligt udfordringen med udlændige, som pga. co-

ronasituationen ikke længere er i Danmark for at studere og leje vores boliger. 

 

3. Corona-restriktioner 

Forsamlingsforbuddet indebærer fortsat nedlukning af fælleslokaler og begrænset personlig betjening. 

Den kommende gradvise genåbning på kollegierne vil ske i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelser 

og beboerråd – eksempelvis er enkelte fitness-lokaler allerede i brug til individuel træning under 

skrappe forholdsregler. 

På forespørgsel om åbning af fællesrum, svarer Diana Jørgensen, at der pt. er et forsamlings-

forbud på 5, så det giver ikke mening lige nu at åbne fællesrum. Hvis forsamlingsforbuddet 

bliver 10 eller 20, så vil der kunne åbnes, hvor det vurderes relevant. 

 

4. Hjemmesider 

Der arbejdes på, at fornyelsen af UngdomsboligAarhus.dk implementeres inden sommeren 2021. 

Diana Jørgensen viste, hvordan den nye hjemmeside for UngdomsboligAarhus kommer til at 

se ud og fremhævede særligt søgefunktionen. Testsidens adresse er: www512.wbhosting.dk. 

Der er ansat fotografer, som tager billeder af kollegier og boliger. Nogle af de valgte på kolle-

gierne bliver kontaktet af fotograferne, for at finde løsninger på at få billeder inde fra beboede 

lejligheder. 

http://www.512.wbhosting.dk/
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5. Økonomi 

Forrentningen af kollegiernes opsparing er efter februars obligationskursfald (rentestigninger) negativ. 

Der er budgetteret med 0% forrentning for hele året, så målet kan fortsat nås.  

 

Ad 3. Godkendelse af budget 2021/22 for Kollegiekontoret samt godkendelse 

af afdelingernes budgetter. 

Budgetforslag for Kollegiekontoret og prisliste med foreslåede gebyrsatser var lagt på WebZonen den 5. 

marts 2021 sammen med afdelingernes driftsbudgetter. 

 

Diana Jørgensen gennemgik overordnet Kollegiekontorets budget og nævnte bl.a.: 

 

Administrationshonoraret og indstillingsgebyr er uændrede. 

 

Udgifter til bestyrelsen – Udgør nu 104.300 kr. Honorar udbetales kun til fremmødte. 

 

Møder kurser og kontingenter – Der budgetteres med håb om et normalt år for møder og uddannelse. 

 

Personale udgifter – Løn kontor øges primært pga. ansættelse af en barselsvikar og en kommunikations-

medarbejder, som arbejder med hjemmesider, markedsføring og sociale medier, samt en ekstra medarbej-

der i økonomi fra foråret 2022. 

Per Juulsen oplyser at lønreguleringer sker iht. overenskomsterne, og ledelsen er kontraktansat på lignende 

vilkår. 

 

Kontorholdsudgifter – Der bruges stadig mindre papir på kontoret.  

Der er budgetteret med 100.000 kr. til markedsføring for at promovere UngdomsboligAarhus og Kollegiekon-

toret primært på sociale medier. 

 

Afskrivninger – Pc’erne afskrives over 4 år, men holder oftest 5 år.   

 

Ekstraordinære udgifter – Posten indeholder driftstilskud som ydes til Grundtvigs Hus Kollegiet, Kirsebær-

haven og Kløvergården for at holde huslejen lav.  

Pengene kommer fra dispositionsfonden. Det er ikke reelt en ekstraordinær udgift, men beløbet skal bogfø-

res her. Et tilsvarende beløb er bogført under ekstraordinære indtægter som de pågældende kollegiers ydel-

ser på udamortiserede lån. 

 

Dispositionsfonden – På forespørgsel svarer Diana Jørgensen, at evt. huslejetab i afdelingerne dækkes af 

dispositionsfonden. Fonden har til formål at sikre afdelingernes drift, men kan ikke bruges til almindelig vedli-

geholdelse i afdelingerne. 

 

Indtægter – Denne post indeholder lejernes husleje og indstillingsgebyr for boligforeningernes boliger. 

 

Byggesagshonorar – Der er flere byggesager i gang og Kollegiekontoret modtager honorarer for at admini-

strere byggerierne. Revisor mener, at honoraret i store sager bør fordeles over flere år, selvom vi normalt 
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afventer byggeregnskabet, før honoraret indtægtsføres.  

 

Bestyrelsen godkendte budgettet for Kollegiekontoret.   

 

Der var også lagt afdelingsbudgetter på WebZonen. 

 

Stenaldervej Kollegiet – Kollegiet har ingen afdelingsbestyrelse og derfor er det bestyrelsen, som skal god-

kende budgettet. 

 

Formanden bad bestyrelsen om at give forretningsudvalget bemyndigelse til at godkende evt. ændringer i 

afdelingsbudgetterne. Bestyrelsen gav bemyndigelsen til forretningsudvalget. 

 

Bestyrelsen godkendte afdelingsbudgetterne for 2021/22 og herunder også for afd. 1, Skjoldhøjkollegiets 

børneinstitutioner og afd. 11, Stenaldervej Kollegiet, som ikke har en bestyrelse. 

 

Ad 4. Ordet er frit  

René Skau Björnsson fortalte, at dette punkt på dagsordenen giver mulighed for fri debat og mulighed for at 

stille spørgsmål.  

Per Juulsen opfordrer til at bestyrelsesmedlemmerne inspirerer og bakker op om, at de enkelte afdelinger 

ser på, om der er nogle ønsker til bæredygtighedsprojekter eller -arrangementer. Bæredygtighedspuljen kan 

søges til forbedring af både den fysiske, sociale og økonomiske bæredygtighed i afdelingerne. 

 

Ad 5. Evt. 

Per Juulsen fortæller, at der i år ikke er afholdt introduktionsmøde for nyvalgte organisationsbestyrelsesmed-

lemmer. Det ville normalt være afholdt inden bestyrelsesmødet i dag. Det vil blive drøftet med forretningsud-

valget om det giver mening af afholde mødet senere på året. Hvis I er i tvivl om jeres rolle i denne bestyrelse 

eller har generelle spørgsmål, så er I altid velkomne til at kontakte Kollegiekontoret. 

 

Mødet sluttede kl. 17,30  __________________________________  

  Formand 


