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DAGSORDEN TIL ORDINÆRT 
AFDELINGSMØDE (BEBOERMØDE) 
SØNDAG DEN 8.november KL. 18:00 

I DET NY FÆLLESRUM (16C) 
Dagsorden 

 
0. Gratis øl og vand til de fremmødte, desuden bestilling af pizza til de 

fremmødte. 
Til stede: Hele bestyrelsen, Formand: Torben Jakobsen. Næstformand: Søren 
Sneftrup. Kasser: Morten Bruhn. Sekretær Menigt medlem: Anders Lindholm.: 
Maria Sølvkjær.    
24 tilstedeværende.  

1. Formalia 
a) Valg af dirigent. Henrik Rahbek.  
b) Valg af referent. Søren Sneftrup.     
c) Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse og dagsordenen. Godkendt. 

Ingen indvendinger.   
d) Godkendelse af referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 12. maj 2009. 

- se referatet på: http://daniakollegiet.dk/bestyrelsen/index.php?menu=8. 
Godkendt. Ingen indvendinger.  

2. Formandens beretning.  
Støjen fra fællesrummet havde tidligere været et problem. Bestyrelsen opsatte 
dørpumper for at minimere dette, og det lader til at fungere. Der er kommet 
færre klager. Ovne er blevet skiftet i Dania I+II, udgiften var planlagt i 
budgettet, men det blev fremrykket. Taget er blevet skiftet på Nr. 16, også 
planlagt i PPV-planen. Internetabonnementet er ligeledes blevet ændret, jf. 
bestyrelsens forslag til det ekstraordinære afdelingsbestyrelsen, således at der 
bliver sparet mellem 50 og 100kr. pr. lejemål pr. måned. Belægningen på 
parkeringspladsen blev ændret fra grus til fliser.  

3. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen. Blev indeholdt i punkt 2.  
4. Meddelelser fra diverse udvalg.  

Fællesrum: Anders Lindholm: Fællesrumsudlejere mangler desperat hænder. 
De er nu kun 2 medlemmer, og der er derfor meget arbejdspres. Standarden af 
dette fællesrum afhænger af fællesrumsudlejerne, og det er i væsentlig bedre 
standard end lign. ordninger på kollegiet. Uden fællesrumsudlejere vil lokalet 
ikke kunne fungere, og udlejningen ville derfor stoppe. 4 meldte sig. Navne: 
Nanna Mark. Morten Callesen. Toke Nilsson. Jeppe Sørensen.  
Net-udvalg: En beboer undrer sig over, at Youtube.com virker meget langsom. 
Morten henviser til BNAA, da kollegierne ikke har noget med driften at gøre 
længere, hvorfor der skal tages direkte kontakt til dem.  
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Baren: Baren søger både gæster og bartendere. Barformanden henviste til, at 
der afholdes bar stort set hver fredag. En gæst foreslår torsdagsbar i stedet 
under henvisning til, at folks studier tiltrækker for mange gæster. Det vil blive 
taget op på næste barbestyrelsesmøde.  

5. Gennemgang af kollegiets regnskab for regnskabsåret 2008/2009 med henblik 
på godkendelse af samme. 
Der vises et årsresultat på lige knap 160.000kr, der primært skyldes besparelser 
på el, vand, varme, renovation og forsikringer. De fleste aktiver står bundet i 
PPV-planen for at undgå uforudsete udgifter, der kunne vælte budgettet. Der er 
forrentning af vores henlagte midler. Telefon- og internet bidrag skal bogføres 
for sig selv grundet lov om boligsikring, hvorefter folk ikke må få støtte af 
internetudgifter. Grundet ny ejendomsvurdering har Dania kollegiet fået godt 
20 mio. mere i friværdi.  
Revisorpåtegningen havde ikke givet anledning til forbehold. 
Ingen indvendinger. Regnskabet blev godkendt.  
  

6. Behandling af indkomne forslag: 
a) Forslag indsendt af Søren Sneftrup og Torben Jakobsen: 

Afdelingsbestyrelsen skal arbejde på en etablering af 
hockeybane/boldspilsbane på græsområdet ved fællesrummet, hvor der i 
dag er 2 mål.  Anslået pris er ca. 750.000 kr., hvilket sandsynligvis vil 
medføre huslejestigninger.  
Der er mange holdninger imod forslaget, da ”pengene kunne bruges bedre 
andetsteds. Flere ytrer utilfredshed med at der muligvis ikke var stemning 
for det på kollegiet, men det har været på den husstandsomdelte dagsorden, 
hvorfor modstandere og tilhængere havde mulighed for at ytre deres 
mening..  For en hockeybane/multibane taler samtidig, at der kunne 
arrangeres sociale arrangementer og turneringer til sammenhold for 
kollegianere.  
FOR: 8. IMOD: 10. BLANK: 6. Forslaget er ikke pålagt den kommende 
bestyrelse at indhente tilbud på, men det ligger stadig indenfor bestyrelsens 
kompetence at indhente tilbud på lign. investeringer i fremtiden.   
 

7. Nedsættelse af udvalg 
a) Dekoration af det gamle fællesrum 

1. Det gamle fællesrum kunne blive mere brugt af kollegianere, hvis det 
blev forbedret/udsmykket, så det ikke bare er en ugentligt udgift. Forslag 
til forbedring: Rensnings af bordfodboldbordet, nyindkøb af nye bobspil. 
Toiletpapir og rengøringsartikler mangler.  Indkøb af brætspil, 
Playstation, Wii eller lign.  
Ingen opstiller til udvalget.  

b) Vaskerum 
1. Til at tjekke om hvorvidt der bliver gjort rent eller ej. Ingen stiller op 

c) Motionsrum. 
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1. Udvalg til at tjekke maskiner og foreslå nye. 2 stiller op; Bo Hansen, 
Jens Kvist Madsen. 

d) Flagansvarlig 
1. Ingen stiller op.  

8. Valg til afdelingsbestyrelsen 
Maria Sølkjær blev valgt ind i maj, hvorfor hun ikke er til valg nu. Opstillede: 
Morten Bruhn, Johannes Jensen. 1. suppleant: Anders Lindholm. 2. suppleant: 
Nicki Hansen. 
 
9. Eventuelt 

a) Forslag til arbejdsopgaver til den nyvalgte bestyrelse.  
1. Priser på vaskerummet justeres efter budgettet. Bestyrelsen skal 

undersøge mulighederne for billigere vask.  
2. Arbejde på en forbedring af vaskerummene, bedre og nye maskiner.   
3. Offentliggørelse af PPV-planen, herunder en udspecificering af 

henlæggelserne.  
4. Mulighed for opstilling af askebægre i opgangene og rundt på kollegiet. 

Turnusordning mhb på tømning kommer ikke til at fungere. Bestyrelsen 
kunne sætte flyers op med anmodning om, at kollegianerne viste mere 
hensyn i hverdagene 

5. Flere cykelparkeringer uden for skurene til gæster og dovne kollegianere 
for at undgå, at folk smider deres cykler i hækken og lign, evt. 
overdækkede cykelstativer.  

6. Bestyrelsen må gerne arbejde videre med evt. begrænse mængden af 
skrald, der ligger rundt omkring ved opstilling af strategisk placerede 
skraldespande. Herunder eventuelle nye regler for området udenfor 
fællesrummet, således at man ved leje af rummet også blev pålsgt at 
rydde op ude foran.  

 
NB: Efter kontakt med kollegiekontoret har den nyvalgte bestyrelse fået lov til at 
supplere op med begge suppleanter, således at den nuværende bestyrelse nu består af 5 
personer og ingen suppleanter.  

 
  

 
Afgående Afdelingsbestyrelsen 

Maria, Anders, Morten, Søren og Torben 


