
Referat af Beboermødet  

30. november 2022 kl. 18.30 
 

 

Formalia  

- Dirigent: Venus 

- Referent: Kamille 

- Godkendelse af referat og indkaldelse: Referat af sidste møde godkendes. 

Ansøgningen fra café hygge, tilføjes til dagsordenen, og indkaldelsen godkendes. 

 

Meddelelser 

Jette fra kollegiekontoret deltager i mødet, efter ønske fra beboerrådet.  

 

Caféerne afholder fælles julehygge arrangement søndag d. 5. December. 

 

Orientering fra Beboerrådet  

- Vi startede året ud med at modtage en masse ukrainske flygtninge. Det har gjort en 

del ved vores lejetab. Vi fik arrangeret indsamling fra hele nærområdet, som blev 

uddelt til ukrainerne.  

- Vi har afholdt sommerfest, for første gang siden nedlukningen.  

- Vi har haft ny beboerrådgiver, som har været ansat under barselsvikariat. 

- Vi har fået nyt rengøringsfirma, efter at det sidste ikke længere mente at de kunne 

varetage opgaven.  

 

Orientering fra Beboerrådgiveren.  

Beboerrådgiveren Tharane har ikke mulighed for at deltage i mødet. men har følgende 

beskeder:  

- Hun afholder julehygge d. 5/12 og oplæg omkring eksamensangst d. 7/12. Derudover 

er der planer om fællesspisning 2 gange i Januar måned. Hendes barselsvikariat 

udløber i slutningen af Januar, hvorefter Maja kommer tilbage i starten af Februar. 

 

Bevillinger 

- Familie Cafeen: Ansøger om 1397,75 kr. til opbevaring/ kasser til børne spil og 

legetøj til både større og mindre børn.   

- Godkendes enstemmigt. 

- Café Hygge: Ansøger om 5062,05 kr. til inventar (Reoler og hylder) og spil.  

- Godkendes med 20 stemmer for.  

- Skjoldpower: Ansøger om 23.000 kr. til nyt løbebånd. Ingen fra foreningen er mødt 

op. 

- Afvises. Stemmer for: 0. Stemmer imod: 12. Blanke stemmer: 7. 

 

Ansøgerne har en måned fra 30/11 til at indsende kvitteringer.  

 



Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med 

revisorernes bemærkninger til godkendelse 

- 55% af de midler vi har til gode er ikke brugt. Dette betyder at pengene er overført 

tilbage til kollegiekontoret. Vi oplever dog stadig mindre beboeraktiviteter som en 

eftervirkning af corona.  

- Det mest udsvingende punkt var Sommerfesten, og det overvejes om der skal 

stemmes om en forhøjelse af beløbet til næste beboermøde. 

- Regnskabet er godkendt af de parlamentariske revisorer, uden de store rettelser.  

- Regnskabet godkendes uden bemærkninger.  

- Stemmer for: 15. Stemmer imod: 0. Blanke stemmer: 3. 

 

Kollegiets regnskab fremlægges til godkendelse 

- Regnskabet viser et underskud på ca. 7,4 millioner. som skyldes lejetab. Lejetabet 

var dog mindrere end forventet grundet vores ukrainske beboere.  

- Regnskabet godkendes. Enstemmigt med 17 stemmer. 

 

Forslag om ændring af a) Vedtægter for beboerråd og beboermøde b) 

Forretningsorden for beboerrådet og beboermødet  

 

a)  

 

 Ændringsforslagene ligger tilgængelige på kollegiets hjemmeside.  

Der ønskes følgende ændringsforslag til ændringsforslagene ved disse vedtægter: 

  

- Ændringsforslag §3 stk. 7.b forbliver som den er.  

- Bevares som den er.  

- For: 4 imod: 3 blankt: 7 

 

- Ændringsforslag §4 stk. 1 - Taleret er for alle, og ikke kun de der har forslag til 

behandling. 

- Vedtages. For: 14 imod: 0 Blankt: 0 

- Tilføjelse: Beboerrådet kan lukke punkter for udefrakommende. 

- Vedtages. For: 12 imod: 0 blankt: 2 

 

- Ændringsforslag §8 stk. 2 - Det afgøres ved lodtrækning og ikke den der har 

boet der længst tid.  

- Vedtages. For: 12 imod: 0 Blankt: 2 

 

- Ændringsforslag §12 stk. 4. “Formand el.” slettes   

- Vedtages. For: 14 imod: 0 Blankt: 0 

 

- Ændringsforslag §12 stk. 7 (ny 7)  rettelserne slettes. Beboerrådet bør ikke kunne 

bestemme over aktivitetsgrupperne. 

- Vedtages. For: 11 imod: 0 blankt: 3 

- Tilføjelse: beboermødet fastsætter øvrige regler. 

- Vedtages. For: 12 imod: 0 Blankt: 2 

 

Det vedtages enstemmigt at ændre vedtægterne med ovenstående rettelser 



 

 

b) 

 Ændringsforslagene ligger tilgængelige på kollegiets hjemmeside.  

Der ønskes følgende ændringsforslag til ændringsforslagene af forretningsordenen. 

 

- Ændringsforslag: §2 stk. 2: mødet starter 18.30  

- Vedtages. For: 11 imod: 2  

-  Tilføjelse: Der skal være mad til møderne.  

- Vedtages enstemmigt. 

 

- Ændringsforslag: §6 stk. 4 ønskes uændret.  

- Vedtages. For: 9 imod: 0 Blank: 4 

 

Det vedtages enstemmigt at ændre forretningsordenen med ovenstående rettelser. 

 

Valg til Beboerrådet  

Formand:  

-  Mads Rundstrøm genopstiller som formand og bliver valgt ved fredsvalg.  

- For: 13, imod: 1 Blank: 0 

Valg af 6 medlemmer 

- Opstiller: Kamille Mathiasen, Marc MC Christensen, Pernilla Ekström, Aske Sass 

Brandt- Møller, Saffron Adams Rasmussen, Morten Teglgaard Strøe 

- Alle 6 vælges ved fredsvalg.  

  

 Valg af suppleanter  

- Ingen stiller op som suppleanter.  

 

Valg til kollegiebestyrelsen  

- Der er ikke valg da de to nuværende repræsentanter ( Mads Rundstrøm og Kamille 

Mathiasen) fra kollegiet er valgt for 2 år af gangen, og blev begge valgt i 2021 

 

Valg af parlamentariske revisorer  

- Opstiller:  Anne Aarseth og Pelle Kahr Ipsen 

- Begge vælges ved fredsvalg 

 

Nedsættelse af arbejdsgruppe til jubilæumsarrangement i 2023  

Beboerrådet ønsker at inddrage kollegianere der ikke er medlem af BR til arrangering af 

jubilæumsfest.  

- Beboere der ønsker at deltage i arbejdsgruppe: Sacha Borup Grønlund-Arndal, Pelle 

Kahr Ipsen og Jens Torp. 

 

 

Evt.  

 

- Beboer udtrykker utilfredshed ved at de får information om Skjoldhøj 2.0 igennem 

medier, og udtalelser fra Per Juulsen.  

 



- Beboerne fryser, og der er koldt om natten. Er der noget vi kan gøre? 


