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REFERAT FRA BEBOERMØDE SØNDAG DEN 6. APRIL 2014 

Kort præsentation af Bestyrelsen 2013/2014, som blev konstitueret i efteråret 2013. 

Titel Valgperiode Navn 

Formand 2013-2014 Johanne Sturis Ustrup 

Næstformand 2011-2014 Nikolaj Høst 

Kasserer 2013-2014 Kirstine Toft Conradsen 

Medlem 2013-2014 Martin Lønsmann Hansen 

Medlem 2013-2014 Lina Lernevall 

 

1. Formalia 

I. Valg af dirigent: Peter Bjerg Mogensen er valgt til dirigent.  

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

III. Godkendelse af mødets rettidighed: Det er godkendt. 

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

2. Formandens beretning v. Johanne Sturis Ustrup 

I. Vagtordning i juleperioden endnu engang en succes – ingen indbrud i 

juleferien. 

II. Yderligere tryghedsskabende initiativer: øget belysning ved cykelskure 

samt fjernelse af sti ved 18C. 

i. Området ved stien 18C er mørkt og utrygt.  

III. Kunstige planter til studierum og TV-stue. 

IV. Ophæng af bogstaver i studierum og TV-stue. 

V. Kommende aktiviteter: aktivitetsdag den 27. april kl. 10:30 i Fælleshuset. 

i. Gavekort udloves (3 stk. af 200 kroner) 
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3. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen 

I. Om Bolignet Aarhus: ingen lokale nedbrud de seneste måneder.  

II. Ingen yderligere meddelelser fra Bestyrelsen. 

4. Meddelelser fra diverse udvalg 

I. Fællesrumsudlejning: Fællesrumsansvarlig Nikolaj Høst beretter. 

i. Der er for tiden 2 udlejere; henholdsvis Morten Nielsen og Martha 

Simonsen.  

ii. Der søges efter nye hænder, da Nikolaj Høst og Morten Nielsen er i 

gang med deres sidste år på kollegiet.  

II. Motionsrum: Kristian W. Pedersen beretter. 

i. Dialog med varmemesteren om forbedringer af rummet. 

ii. En pakke med forslag indsendes til bestyrelsen i slutningen af april.  

iii. Gode idéer og forslag er altid velkomne – kontakt da Kristian.  

iv. Opfordring til at lukke vinduerne eller skrue ned for temperaturen 

på radiatorerne, da varmen var meget høj i motionsrummet.  

III. Dania For Fun: Jonas Bøgh Pedersen beretter.  

i. Nyt medlem: Lene Toft Conradsen, som har boet på kollegiet 

igennem 9 måneder.  

ii. 10 medlemmer, så på nuværende tidspunkt rigeligt med 

medlemmer. 

iii. Afholdt fællesspisning, brætspilaften og kollegiefest, hvor 

sidstnævnte var med stor opbakning.  

iv. Fremadrettet Game of Thrones-arrangement hver mandag. 

v. Tour de Chambre ligeledes i skemaet. 

vi. Ønsker og gode idéer er velkommen på Facebook og mail.   

IV. Flagmesteren: Katrine Lisbygd Nielsen beretter.  
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i. Nye skabe til flag. 

ii. Skal flaget op/udlånes kontakt da flagmesteren. 

iii. Flaget kommer naturligvis op den 5. juni.  

5. Fremlæggelse af kollegiets budget for 2014-2015 

I. Fremlægges af Kirstine Toft Conradsen fra Bestyrelsen.  

i. Budgettet skal gå op. 

ii. Renovationen falder med 25 procent. 

iii. Besparelse på varme og elektricitet. 

iv. Dispositionsfonden stiger markant som følge af en lovændring.  

v. Rengøring stiger som følge af at være sat for lavt.  

vi. Udgifterne på den kollektive el, varme og vand udvikler sig 

fornuftigt.  

vii. Antennebidrag stiger da der skal betales CopyDan i alle lejligheder 

inkl. en-værelseslejlighederne. 

viii. IT/telefoni falder grundet saldo vedr. tidligere år falder. 

ix. Afstemning af budgettet: Godkendt. 

6. Behandling af indkomne forslag 

I. Ingen indkomne forslag, som Bestyrelsen vurderer nødvendige at behandle 

på Beboermødet. 

II. Opfordring til beboerne om endelig løbende at indsende forslag og gode 

idéer til Bestyrelsen på mail. 

III. Kontakt os på mail (findes på www.daniakollegiet.dk)   

7. Nedsættelse af udvalg  

I. Fællesrumsudlejerne: 3 beboere er interesseret  

i. Anders Thorup, Helsingforsgade 13. 2. Sal lej. 1, 

andersthorup@me.com.  

http://www.daniakollegiet.dk/
mailto:andersthorup@me.com
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ii. Charlotte Rønn Clemmensen, Helsingforsgade 19, 2.2, 

charlotteclemmensen@hotmail.com  

iii. Peter Bjerg Mogensen, Finlandsgade 18B, 2, lej. 5, 

dbf.black.bull@gmail.com  

II. Køkkenrumsudvalg: Kollegiekontoret har nogen bud, men køkkenudvalget 

skal være med til at se på de forskellige praktiske aspekter. Bestyrelsen vil 

gerne indstille bestyrelsesmedlem Lina Lernevall til udvalget. Kristian W. 

Pedersen er ligeledes interesseret. Opfordring til at tænke over om det er 

interessant med henblik på eventuel tilmelding til aktivitetsdagen.  

8. Eventuelt   

I. Beboer spørger om julestjerner ved juletid i studierum. Ros til det initiativ! 

II. Lina om bemærkninger om bestyrelsesarbejde på Dania Kollegiet. Mødes 

til bestyrelsesmøde én gang om måneden. Mødets varighed er på omkring 

2 timer. God introduktion til bestyrelsesarbejde og det at kunne udøve 

indflydelse. Muligheder for personlig udvikling og faglige kompetencer.  

III. Beboer spørger om fjernelse af sti. Bestyrelsen forklarer, at det givetvis 

bliver ekstra hæk eller græs, men det er en model som Henri finder frem til.  

IV. Beboer spørger om studierum: overnatning er ikke lovligt i disse lokaler.  

V. Beboer giver ros til generelt hensyn, men ser gerne forbedringer af 

afskærmningen af lydniveauet mellem TV rum og studierum, da det ellers 

kan være svært at sidde og læse. 

VI. Ingen bemærkninger om lydgener fra Fælleshuset.   

mailto:charlotteclemmensen@hotmail.com
mailto:dbf.black.bull@gmail.com

