Referat af det ordinære beboermøde på Skjoldhøjkollegiet d. 30 november 2016 kl. 20.00
1. Valg af dirigent
Tobias Kaihøj blev valgt som dirigent1.
2. Valg af referent
Søren Ahlers blev valgt som referent.
3. Formalia
1. Mødet var indkaldt i strid med forretningsordenen og vedtægterne. Tidspunktet på
indkaldelsen var 19.002. Flere punkter på dagsordenen manglede (herunder valg og
regnskab).
Grundet de betydelige mangler ved indkaldelsen besluttede beboermødet, at der gives en
frist på 8 dage fra fremsendelsen af referatet til at komme med indsigelser mod de trufne
beslutninger. Indsigelserne skal sendes til br@skjoldhoej.dk
2. Godkendelse af sidste beboermødes referat: Referatet er generelt dårligt og uklart
formuleret. Referatet blev dog godkendt.
3. Godkendelse af dagsordenen: Søren Ahlers fremlagde en dagsorden, der indeholdt alle
de punkter, der kræves af forretningsordenen samt et punkt om vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringerne var husstandsomdelt, uanset at dette ikke fremgik af
dagsordenen, hvorfor beboermødet fandt det uproblematisk at behandle disse. Det nye
forslag til dagsorden blev enstemmigt vedtaget uanset de mindre afvigelser fra
forretningsordenen (herunder at valget af dirigent blev første punkt).
Mødet – og referatet – er struktureret efter den på mødet fremlagte dagsorden.
4. Meddelelser
Fra bestyrelsen:
Det er besluttet, at der skal ske en mindre betonrenovering af bl. a. altaner. Arbejdet
vil give en række støjgener en periode på 2-3 somre. TV-stuen vil blive stillet til
rådighed i hverdagene i eksamensperioden til folk, der skal bruge et sted at læse. Fra
en mødedeltager blev det påpeget, at det var nødvendigt med trådløst netværk i tvstuen, hvis lokalet skal være egnet til læsning m.m. Dette forslag tilsluttede resten af
beboermødet sig. Der vil blive set på det til den tid.
Renovering af kollegiets kunst har været i udbud. Arbejdet påbegyndes til foråret.
Der er tale om det røde skrummel i kinderstrasse, bræddefigurerne samt den blå bue
på centerpladsen.
5. Orientering fra Beboerrådet
Vi overgår til individuel tv-løsning pr. 1. februar, dvs. man som udgangspunkt mister
sin tv pakke. Mere info følger fra Bolignet. Huslejen vil i den forbindelse blive
nedsat. Det er besluttet, at alle A- og D-opgange beholder den store tv-pakke i
fællesrummet.
Saunaen er færdig og fungerer godt.
BR er ved at indsamle kontaktoplysninger m.m. fra de forskellige foreninger på
kollegiet. Det sker for at afklare, hvorvidt foreningerne lever og er aktive.
6. Orientering fra Beboerrådgiveren
Sanne berettede, at hun har afholdt flere arrangementer i efteråret med god tilslutning.
Der er risengrød torsdag d. 15, hvor man blot skal tilmelde sig pr. sms.
Der kommer – selvfølgelig – også en række arrangementer til foråret.
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Dette er i strid med beboermødets vedtægter (Tobias er medlem af BR) som de var udformet før mødets afslutning,
men valget blev af Beboermødet skønnet nødvendigt af hensyn til mødet forsvarlige afvikling.
Dem, der var mødt kl. 19.00, besluttede – på baggrund af en indsigelse fra kollegiets formand – at udskyde mødet
til kl. 20.00.

7. Bevillinger: Ingen indkomne ansøgninger.
8. Indkomne forslag:
1. Forslag om ændring af beboerrådets og beboermødets vedtægter samt
forretningsordenen for beboermødet. Forslaget blev gennemgået. Forslagene går til dels
ud på at forenkle processen, således indkaldelse til og referater fra Beboermødet kan
sendes elektronisk samt at gøre således, at BR-medlemmer kan være dirigenter for
mødet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden debat.
9. Beboerrådets fremlæggelse af det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med
revisorernes bemærkninger fremlægges til beboernødets godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået. Der var – igen i år – kritik fra Søren Ahlers ang.
manglende revision fra de parlamentariske revisorer samt at regninger fra brugsen ikke
var udspecificeret, så øl kan adskilles fra reelt kontorhold. Overskuddet var 110.000 kr.
Der var derudover en uforklarlig (men positiv) difference i regnskabet. Det formodes at
være ikke tidligere bogførte kontante indtægter fra et arrangement. Der var lidt kritik af
de valgte fortegn i regnskab fra nogle af mødets deltagere. Regnskabet var generelt
bedre udført end sidste år, og det blev enstemmigt godkendt med de nævnte
bemærkninger.
10. Godkendelse af kollegiets samlede regnskab
Kollegiets regnskab blev – kort – gennemgået af kollegiets formand. Årsagerne til det gode
resultat blev fremhævet. Der var især tilfredshed med de lave lejetab. Overskuddet, der var
på 3,3 mio., får ikke direkte indflydelse på huslejen. Der var enkelte opklarende spørgsmål,
men ingen debat.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
11. Valg til Beboerrådet3:
Følgende blev valgt (ved fredsvalg) til beboerrådet:
Søren Ahlers – 107,2
Rikke Bodholt Sørensen – 117,4
Bo Haug – 161
Derudover sidder Pascal Grooters og Tobias Kaihøj i Beboerrådet.
Beboerrådets størrelse er herefter fastsat til fem medlemmer. Det blev dog besluttet, at der
også skal være valg til beboerrådet til marts.
12. Indstillinger af medlemmer til kollegiets bestyrelse
Beboermødet indstiller flg. Til kollegiets bestyrelse:
1. Søren Ahlers
2. Tobias Kaihøj
3. Suppleant: Pascal Grooters
13. Valg af parlamentariske revisorer
1. Kes Williams – 177
2. Rosinta Robin – 10,4
14. Eventuelt
1. En beboer med utæt tag blev henvist til at kontakte varmemesteren.
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Beboerrådet har efterfølgende konstitueret sig med Søren som formand, Tobias som næstformand, Bo som kasserer.

