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Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

Astrid, Nick, Alexander og Thomas 

REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 18. NOVEMBER 2018 
Denne indkaldelse sker som opfølgning på varslingen udsendt tidligere i oktober.  

Beboermødet finder sted i Fællesrummet søndag d. 18. november 2018 kl. 19.00. Det er her, at du, som 

beboer på Dania Kollegiet, har mulighed for at høre hvad der sker på kollegiet, samt påvirke hvad der i 

fremtiden skal ske, så vi vil opfordre dig til at møde op og være en aktiv del af beboerdemokratiet. Vel 

mødt! 

 
 

 

DAGSORDEN: 

1. Formalia 
I. Valg af dirigent 

i. Søren bliver valgt som dirigent.  

II. Valg af referent 

i. Bestyrelsen fremsætter Astrid fra bestyrelsen. Ingen modstrider sig dette.   

III. Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse og dagsordenen 

i. Punktet godkendt.  

IV. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde (se referat på daniakollegiet.dk) 

i. Referatet godkendt.  

2. Formandens beretning v. formand Thomas Iversen 

I. Vi har haft aktivitetsdag i september med 20-25 mennesker, og det var en succes.  

II. Forbedring af TV-stuen med indkøb af høretelefoner, dartpile, nyt fodboldbord  

III. Efterårstip på facebook – hvad synes I? 

i. Flere beboere nævner, at de har lært, at vi har en udendørs cykelpumpe – så 

det er en god idé med tips. Generelt dejligt at lære om faciliteterne på kollegiet 

– nogle har måske ikke hørt om TV-stuen osv. Det kan derfor sagtens blive en 

årlig tradition (pga. det hyppige udskift af beboere på kollegiet).  

IV. Nabogrundens byggerier, herunder ”kampen om hækken i skellet”.  

i. Bestyrelsens største arbejdsopgave det sidste halve år har været 

bureaukratiske forhandlinger med dem, der er i gang med at bygge på 

nabogrundene. Interesserede, der ikke var til beboermødet, kan genlæse 

bestyrelsesreferaterne fra i sommers, hvor det især var på dagsordenen.  

V. Læpladser til udendørs rygning, så rygning kan foregå væk fra opgangene for at 

mindske røggener. Vi minder alle om, at det stadig er tilladt at ryge på alle udendørs 

faciliteter.  
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VI. Generelt er bestyrelsen med til at forbedre vores nuværende faciliteter i samarbejde 

med kollegiekontoet, indføre nye tiltag, indkøbe flere ting, og overordnet 

koordinering af udvalgene (herunder fællesrumsudvalget og festforeningen Dania for 

Fun).  

3. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

I. Det vigtigste er, at der er planer om at renovere badeværelserne. Dette starter i 

sommeren 2019 og vil blive en langvarig proces med ”opt-in” tilmelding ift. hvornår 

man får renoveret sit badeværelse, da det vil tage to uger pr. lejlighed.  

II. Det kan ikke udføres i forbindelse med ind- og udflytninger, da dette vil koste 

kollegiekontoret 2 uger uden indkomst (lejeindtægt), og omkostningerne så vil være 

for store.   

4. Meddelelser fra diverse udvalg 

I. Fællesrumsudvalget v. Ilona Davodian  

i. Udvalget består 7 personer, der står for at udleje fællesrummet. Nyt gulv, ny 

projektor, ny opvasker, nye kanter på bordene, nye spejle i gangene.  

ii. Fællesrumsudvalget står ikke for at gøre rent efter lejemålene, men derimod 

for generel vedligeholdelse af rummet. 

iii. faellesrum@daniakollegiet.dk  

II. Motionsrumsudvalget v. Stefan 

i. Udvalget består af Stefan og Mark.  

ii. Siden sidst: indkøbt ting til udendørs aktiviteter, indkøbt soundbar til TV’et i 

motionsrummet, samt købt nyt aux-kabel, som er blevet stjålet.  

iii. Nye idéer kunne være spotify-account, yogabolde, røgalarm, mm. 

iv. Facebook-gruppe ”Bruger af motionsrummet – Dania Kollegiet’  

v. Kan altid kontaktes pr. mail motion@daniakollegiet.dk  

III. Dania for Fun (D4F) v. Simone Alsted  

i. D4F består af otte medlemmer og maskotten Ole.  

ii. Der er problemer med, at meget få kommer til vores arrangementer, hvor bl.a. 

Tour de Chambre blev aflyst.  

iii. Udsendt spørgeskema via facebook for at se, hvad folk gerne vil have, der skal 

ske, og derfor er der næste onsdag brætspilsaften i fællesrummet for alle 

interesserede.  

iv. Kontaktes via daniaforfun@daniakollegiet.dk eller til Ole DaniaforFun eller 

Simone Alsted på facebook.    

IV. Flagmesteren v. Nicolai  

mailto:faellesrum@daniakollegiet.dk
mailto:motion@daniakollegiet.dk
mailto:daniaforfun@daniakollegiet.dk
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i. Hejser flaget på flagdage og på de frivilliges fødselsdage. Alle beboere kan låne 

flaget til selv at flage på fødselsdage eller lignende.  

ii. Flag@daniakollegiet.dk eller på facebook.  

iii. Der er blevet købt ny vimpel.  

V. IT-udvalget v. Alexander   

i. Casper Freksen er IT-udvalgets primære medlem, men han er pt. på udveksling. 

Alexander hjælper til med at opdatere vores hjemmeside med en masse 

småting.  

ii. Vores hjemmeside er bestyrelsens, www.daniakollegiet.dk, men den juridiske 

bindende hjemmeside er kollegiekontorets. Vi forsøger på at holde os 

opdaterede på alle meddelelser, men der er pt. to hjemmesider, som beboere 

bør holde sig opdaterede på. På vores hjemmeside er der et link til 

kollegiekontorets.  

iii. network@daniakollegiet.dk 

5. Gennemgang af kollegiets regnskab for 2017/2018 med henblik på 

godkendelse  

I. Gennemgang af regnskabet for 2017/2018 af kasserer Alexander 

i. Regnskabet har et overskud på en halv million grundet besparelse på vand, 

varme og el samt øgede renteindtægter. Overskuddet blev brugt til at afbetale 

vores lån på solcellerne og vil modvirke huslejestigninger de næste tre år.  

ii. Alexander gennemgår regnskabet for forskelligt vedligeholdelses- og PPV-

arbejde.  

iii. Forbrugsmæssigt har vi sparet på vand, varme og el – specielt grundet vores 

solceller, men også fordi nye hvidevarer er mere energivenlige.  

iv. Der bliver spurgt ind til, hvorfor vi ikke køber flere solceller til fællesarealerne, 

så vores udgifter kan falde yderligere.  

v. Bestyrelsen har hvert år 100.000 kr budgetteret årligt, som bliver brugt på 

generelle forbedringer, herunder  

1. 15,708 kr til studierummet/vaskeri/TV-stuen/tørrerum/værktøjskasse 

2. 22,395 kr til motion og pavillion 

3. 4,370 kr til f.eks. hjertestarteren og andre små opgaver.  

4. 23,174 kr til sociale udgifter, herunder aktivitetsdag, beboermøder, 

sommerfest, festforening, forplejning til møder, og pamper for 

beboere.  

II. Afstemning – med henblik på godkendelse af budgettet 

i. Regnskabet godkendes enstemmigt ved håndsoprækning.  

mailto:Flag@daniakollegiet.dk
http://www.daniakollegiet.dk/
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6. Valg til bestyrelsen  

I. Mindst to medlemmer afgår fra bestyrelsen, så der vil være ledige pladser! 

II. Vi fremlægger de gode grunde til at melde sig ind i bestyrelsen; nye bekendtskaber, 

medbestemmelse i alt, der foregår på kollegiet, halvårlige fester med alt betalt, 

aftensmad til månedlige møder, samt CV-relevant erfaring indenfor frivillighed, 

foreningsarbejde og budgethåndtering.  

III. Alexander genopstiller og der er fem, der stiller op til bestyrelsen. Alle taler kort deres 

sag om hvorfor de bør blive del af bestyrelsen.  

IV. 26 opstillede svarende til 37 stemmer. Ingen blanke.  

V. Den nye bestyrelse består af Alexander fra den tidligere bestyrelse samt fire nye 

medlemmer: Josephine, Ai Diem, Charo og Hannah. Kaya er 1. suppleant.  

7. Eventuelt 

I. Rygeforbud i opgangene findes ikke.  

 


