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Mandag den 23. november 2017 kl. 16.15 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 indkomne forslag

5.

Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

6.

Evt.

Ad 1. Valg af dirigent
Formand René Skau Björnsson bød velkommen og foreslog Per Juulsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at garantforsamlingen var rettidigt indkaldt (indkaldelser er udsendt pr. mail hhv.
den 25. oktober 2017 samt endelig dagsorden med indkomne forslag den 15. november 2017).

Af garantikapitalen på kr. 360.500 og 721 stemmer, var 359.000 kr. svarende til 718 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

Tandlægekollegiet

Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus

1 stemme

kr.

500

Studenterrådet v/Aarhus Universitet

1 stemme

kr.

500

I alt

718 stemmer

kr. 358.500

Ad 2. Orientering om boligorganisationens virksomhed
Per Juulsen orienterede kort om virksomheden bl.a. om vores samarbejde med øvrige boligforeninger og Aarhus Kommune om byggeri af ungdomsboliger.

Orienteringen blev taget til efterretning.
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Ad 3. Beslutning om udbetaling af udbytte
Per Juulsen oplyste, at Garantforsamlingen ifølge vedtægterne skal tage beslutning om udbetaling
af udbytte. Administrationen foreslår, at der ikke udbetales udbytte. Der var ingen forslag om udbytte.
Forsamlingen besluttede, at der ikke udbetales udbytte.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet følgende to forslag:

Forslag nr. 1 indsendt af næstformand Niklas Stoyan Hornbæk Knoth fra Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus (RIA):
”Mails mellem afdelingsbestyrelsen og de enkelte beboer skal ske gennem afdelingsbestyrelsens
mail som de har gennem kollegiekontoret.
Begrundelsen for dette forslag, er at nogle af vore medlemmer har oplevet at bestyrelsesmedlemmerne skriver via deres private mails/og der henvises til deres private mails i indkaldelser til beboermøder. Her har nogle af beboerne så skrevet mails til vedkommende der henvises til. Når der så
er bebormøde er vedkommene man har send mails til fraflyttet og denne vigtige information går
tabt.”

Forslag nr. 2 indsendt af næstformand Niklas Stoyan Hornbæk Knoth fra Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus (RIA):
”Til sidst vil vi insistere på at kollegiekontoret skal oppe sig med budgetterne, samt forklare afdelingsbestyrelserne hvordan regnskaberne er sat op og hvad der ligger til grund for budgetternes
udsende.
Begrundelsen for dette forslag er at, op til flere medlemmer ikke kan få fyldestgørende svar på
budgetter og regnskaber fra afdelingsbestyrelserne.”
Forslagsstiller uddybede forslagene.

Dirigenten oplyste, at garantforsamlingen ikke har kompetence til at beslutte det foreslåede og
henviser til at bestyrelsesmedlemmer evt. kan foreslå det på kommende bestyrelsesmøde.

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

Pascal Grooters, Skjoldhøjkollegiet
Kim Josefsen, Vilh. Kiers Kollegium
Linda D. Knudsen, Ravnsbjerg Kollegiet
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Emma Marie Tøttenborg, Tandlægekollegiet

Suppleanter: Der 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 Karin B. Lindberg.

Ad 6. Evt.
Intet.

Garantforsamlingen blev hævet kl. 16,30

______________________
Dirigent

