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REFERAT FRA BEBOERMØDE TIRSDAG DEN 13. 
NOVEMBER 2012

1. Formalia.

I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. 

II. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent.

III. Godkendelse af mødets rettighed: Det er godkendt. 

IV. Godkendelse af referat fra sidste Beboermøde: Det er godkendt. 

2. Formandens beretning v. Maria Sølvkjær

I. TV-stuen – Bestyrelsen er ved at implementere planen om 

studierum i det ene lokale. 

II. Med tiden skal køkkenet fjernes, nyt gulv, skillevægge og 

permanent opdeling af lokalerne. 

III. Ny hjemmeside er under udvikling – som erstatning for den gamle 

slidte hjemmeside. 

IV. Blevet oprettet nye depotrum på kollegiet til reservemøbler fra 

Fælleshuset m.v.

V. Nye affaldssystemer er endegyldigt blevet etableret.

VI. Ny udendørsvask er blevet oprettet.

VII. Hegn – både ud mod bilerne og ned mod Fælleshuset er blevet 

etableret.

VIII. Aktivitetsdag er blevet afholdt – med stor opbakning.     

3. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen
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I. Udvidelse af Henris kontor som følge af arbejdsmiljøloven. 

4. Meddelelser fra diverse udvalg

I. Fællesrumsudlejning: behov for flere hænder. 

II. Motionsrum: ikke noget udvalg på nuværende tidspunkt.

III. Dania For Fun: varierende opbakning til aktiviteterne – men 

generelt god opbakning. Alle er velkommen til at møde op – både 

som deltager og som en del af det sociale udvalg. 

IV. Flagmesteren: på flagdagen for udsendte var flaget ikke hejst.  

5. Fremlæggelse af kollegiets regnskab for 2011/2012

I. Overskud alt i alt på 940.311 kroner.

II. Samlet omsætning 11.059.838 millioner kroner.

III. Aktiver i alt 169 millioner kroner – heraf 147 millioner i 

anlægsaktiver. 

IV. Overskud især pga. uventet høj rente.  

V. Besparelser på el, vand, varme, renovation, renholdelse og 

forsikring. 

VI. Kommentar fra beboer: Hvad med overskud? 

VII. Kommentar fra Bestyrelsen: Noget af overskuddet er blevet 

anvendt til at afvikle den sidste gæld på Fælleshuset. Resten er 

blevet sat ind på kollegiets bankkonto.   
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VIII. Beboerne opfordres til at indsende forslag til Bestyrelsen op til 

budgetmødet i foråret 2013. 

i. Afstemning af regnskabet: Godkendt.  

6. Behandling af indkomne forslag

I. Forslag om anlæg af fliser udenfor Fælleshuset.

i. Afstemning: Godkendt.  

II. Forslag om tegning af Bolignet-Aarhus medlemskab.

i. Diskussion om indflydelse ved Bolignet-Aarhus, som 

resultat af ændringen. 

ii. Afstemning: Forslag A har 18 stemmer.

iii. Afstemning: Forslag B har 2 stemmer.

iv. Forslag A er hermed godkendt.   

v. Note: mulighed for at genoptage/ændre beslutningen på 

senere tidspunkt. 

7. Nedsættelse af udvalg 

I. Motionsrum: For folk med interesse i motionsrummet og dets 

indretning, anvendelse, regler, redskaber m.v. Bindeled mellem 

Bestyrelsen og brugerne af motionsrummet. 

i. Sebastian Østergaard vil gerne være bindeled.

ii. Ny mailadresse: motion@daniakollegiet.dk som kobles til 

Sebastian.

II. Forældreudvalg: Ikke aktuelt.
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III. Flagmester: Henrik Rahbek er genvalgt in absentia.  

IV. Fællesrumsudlejere: Natasha (taz_pedersen@hotmail.com), 

Morten (mortenn.dk@gmail.com), Ole (omhansen@gmail.com) og 

Natasha (natasha.andersen@hotmail.com) hjælper fremadrettet 

Nikolaj med fællesrumsudlejning. 

V. Dania For Fun: Lina, fra Dania For Fun, forklarer omkring tankerne 

bag udvalget og dets arbejde. Alle er velkommen!    

8. Valg til afdelingsbestyrelsen 

I. Anders Lindholm Olesen udtræder af Bestyrelsen mens  Nicolai 

Almdal (adresse: Helsingforsgade 15, 3.2 mail: 

NicolaiAlmdal@gmail.com tlf.: 20339060) er blevet valgt ind. 

II. Peter Bronton (adresse: Helsingforsgade 19, st. 5 mail: 

P.Bronton@gmail.com) og Anders Lindholm Olsen er valgt til 

suppleanter.

III. Den nye afdelingsbestyrelse ser således ud: 

Bestyrelsen 2012 - 2013
Maria Mulvad Sølvkjær Formand
Nikolaj Høst Næstformand

Fællesrumsansvarlig
Morten Elmvig Bruhn Kasserer
Søren Mulvad Sølvkjær Menigt medlem
Nicolai Almdal Menigt medlem
Suppleanter
Anders Lindholm Olesen Suppleant
Peter Bronton Suppleant

9. Valg til repræsentantskabsmøde  

I. Maria og Søren er genvalgt.  
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10. Eventuelt  

I. Præst og vejledning på kollegiet: diskussion om fordele og 

ulemper omkring at åbne op for ekstern anvendelse af kollegiets 

faciliteter. Det er individuel vejledning og ikke kollektiv prædiken. 

Principiel spørgsmål om ekstern anvendelse. Forsøgsordning 

frem til næste beboermøde er godkendt.   

II. Forslag om grisefest efter aktivitetsdag – for at tiltrække 

beboerne efter endt arbejdsdag. Bestyrelsen vil tage det med i 

sine overvejelser. 

III. Beboer spørger om yderligere indhegning af hæk ved 

Helsingforsgade 11. Bestyrelsen vil undersøge det nærmere. 

IV. Beboer spørger ind til støj fra metaltrapperne – og mulighed for at 

fjerne denne. Bestyrelsen vil undersøge det nærmere. 

V. Beboer spørger ind til mulighed for kummefryser – dette kan ikke 

implementeres grundet princippet om at alle i så fald skal have 

adgang/mulighed for det. 

VI. Vagtordning i december er nu en permanent løsning. 

VII. Generelt ingen problemer med indbrud på kollegiet som helhed, 

men problem med et par mindre indbrud i Fælleshuset på det 

seneste.          
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