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Kollegieboligselskabet 
 

Referat fra repræsentantskabsmøde  
Afholdt onsdag den 24. april 2018 kl. 17.00, EAL, Seebladsgade 1, 5000 Odense C. 
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
3. Godkendelse af regnskaber for år 2017 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af revisor 
7. Fra studerende til firmaejer – en iværksætter fortæller 
8. Evt. 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Bestyrelsens formand Leif Jensen (LJ) bød de fremmødte repræsentanter velkomne og supplerede 
med praktiske oplysninger. 
Per Chr. Andersen, Tidligere studiechef på SDU, blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var korrekt varslet og beslutningsdygtigt i 
form af fremmødte. 
 
Peter Kjærsgaard, KBS blev valgt som referent 
Sille Marie Nilsson og Ib Christensen blev valgt som stemmetællere. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Formanden aflagde beretning. Beretningen kan ses på www.kollegieboligselskabet.dk under 
menupunktet ’Om KBS/referater’. 
Formanden kom også omkring de væsentlige fokusområder i kommende år, herunder ny webside 
og samarbejdet med beboerne. Formand takkede bestyrelsen og boligforeningens personale for 
indsatsen i årets løb.  
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens beretning. 
 
3. Godkendelse af regnskaber for år 2016 
Direktør Peter Kjærsgaard (PK) orienterede om hovedpunkter i regnskaber for afdelinger og 
boligorganisation. Der har været adgang til at downloade samtlige regnskaber fra 
boligorganisationens webside. 
Alle regnskaber er revisorgodkendte og den udarbejdede revisionsprotokol er en ’ren’ protokol 
uden anmærkninger og uden henstillinger. 
Repræsentantskabet godkendte regnskaber for år 2017. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 

http://www.kollegieboligselskabet.dk/
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Forsamlingen valgte følgende til bestyrelsen: 
Mette Lindved, Pjentedam 
Julie Elkjær Rødsgaard, J. B. Winsløw 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Mads Nielsen, Munke Mose Park 
Peter Rostkjær, Carl Nielsenkollegiet 
Sille Marie Nilsson, Cortex Park 
Henriette Bramsted, Pjentedam 
Helene Krag Jørgensen, Cortex Park 
Mette Lindved. Pjentedam 
Julie Rødsgaard, J. B. Winsløw 
 
Leif Jensen, Områdechef, SDU – udpeget af uddannelsesinstitutionerne 
Jacob Mentz, Director of International Affairs, EAL – udpeget af uddannelsesinstitutionerne 
 
Forsamlingen valgte suppleant: 
Lærke Lauritzen, Bredstedgade 
 
6. Valg af revisor 
Der var genvalg af revisionsfirmaet PwC. 
 
7. Fra studerende til firmaejer – en iværksætter fortæller 
Iværksætter Abdirahman Mohamoud Jama, www.reppy.dk, gav et åbent og ærligt indblik i rejsen 
og satsningen fra studerende og fast job som butikschef til iværksætter. Tilhørerne blev indviet i 
anstrengelser og kreativitet for at skaffe finansiering og med at etablere samarbejde med de rette 
kompetencer. Løsningen går i luften om kort. 
 
8. Evt. 
I tilknytning til formandens beretning præsenterede PK forsamlingen for kommende webside og 
orienterede om bevæggrunde for en række tiltag og funktioner i sitet. 
 
Dirigenten afrundede mødet med tak til de fremmødte og bød på boligorganisationens vegne på 
buffet med drikkevarer.  
 
 
Odense, 25. april 2018 
 
Per Chr. Andersen                                Leif Jensen  Peter Kjærsgaard 
Dirigent                                                    Formand                                                   Referent  

http://www.reppy.dk/

