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Mandag den 12. december 2016 kl. 16.00 afholdtes garantforsamling i
Kollegiekontoret i Aarhus, Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th., 8000 Aarhus C.

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Orientering om boligorganisationens virksomhed

3.

Beslutning om udbetaling af udbytte

4.

Behandling af evt. indkomne forslag

5.

Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

6.

Evt.

Ad 1. Valg af dirigent
Formand René Skau Björnsson foreslog Per Juulsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at garantforsamlingen var rettidigt indkaldt (indkaldelser er udsend pr. mail hhv. den 11. november 2016
samt endelig dagsorden den 5. december 2016).

Af garantikapitalen på kr. 360.500 og 721 stemmer, var 358.000 kr. svarende til 716 stemmer repræsenteret. Stemmerne fordelte sig således:

Skjoldhøjkollegiet

260 stemmer

kr. 130.000

Vilh. Kiers Kollegium

160 stemmer

kr. 80.000

30 stemmer

kr. 15.000

Ravnsbjerg Kollegiet

140 stemmer

kr. 70.000

Afdelingerne

126 stemmer

kr. 63.000

I alt

716 stemmer

kr. 358.000

Tandlægekollegiet

Ad 2. Orientering om boligorganisationens virksomhed
Per Juulsen spurgte, da der ikke var smågaranter tilstede og alle fremmødte dermed også ville deltage i repræsentantskabsmødet, om forsamlingen kunne godtage at orienteringen udgik, da det er
samme orientering, der forelægges repræsentantskabet på efterfølgende møde om 30 minutter.

Der var enighed om at orienteringen kun fremlægges på repræsentantskabsmødet.
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Ad 3. Beslutning om udbetaling af udbytte
Garantforsamlingen skal ifølge vedtægterne tage beslutning om udbetaling af udbytte. Administrationen foreslår at der ikke udbetales udbytte.

Forsamlingen besluttede, at der ikke skal udbetales udbytte.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 5. Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
Fra de selvejende kollegier var følgende 4 repræsentanter indstillet. En indstilling som iht. Garant- og
administrationsoverenskomsten skal tages til følge:

Søren Ahlers, Skjoldhøjkollegiet
Thomas Voergaard, Vilh. Kiers Kollegium
Daniel Enghave, Ravnsbjerg Kollegiet
Daniel M. Ahmed, Tandlægekollegiet

Suppleanter: Det valgtes ingen suppleanter.

Forretningsudvalget indstillede (som sagkyndige) René Skau Björnsson og Anders Rønnebro til genvalg.
René Skau Björnsson og Anders Rønnebro blev begge valgt.

Det oplystes, at medarbejderne på Kollegiekontoret har valgt Torben L. Stoklund og Knud Hansen.

Ad 6. Evt.
Søren ønsker at mødet lægges kl. 16.15 i stedet for næste år, da mødet ofte afvikles på ca. 10 minutter og de fremmødte (dog ikke smågaranterne, hvis de er tilstede) også deltager i repræsentantskabsmødet.

Garantforsamlingen blev hævet kl. 16,10

_______________________
Dirigent

