Kollegieboligselskabet
Referat fra repræsentantskabsmøde
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Godkendelse af regnskaber for år 2018
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Fra scratch til firmaejer – iværksættere fortæller!
9. Evt.
1. Valg af dirigent
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.
2. Valg af referent og stemmetællere
Peter Kjærsgaard, KBS blev valgt som referent
Louise Ramsing og Julie Rødsgaard blev valgt som stemmetællere.
3. 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 betragtning
on det øgede antal af studieboliger og huslejeniveauet. Brug af MOLIRI og skift fra mail til MOLIRI i
samarbejdet med beboerne. Formanden berørte KBS’s profil i samspil med den samfundsmæssige
fokus på bæredygtighed. Økonomien blev betegnet som sund.
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens beretning.
4. Godkendelse af regnskaber for år 2018
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 2018.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der skulle vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. 3 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer var villige
til genvalg.

Bestyrelsen består herefter af:
Julie Rødsgaard, J. B. Winsløw
Sofie Nørholm, Cortex Park
Aja Holmboe, Hans Tausen
Magnus Monrad-Alexandersen, Cortex Park
Mads Nielsen, Munke Mose Park
Sille Nilsson, Cortex Park
Helene Jørgensen, Cortex Park
Leif Jensen, Områdechef, SDU – udpeget af uddannelsesinstitutionerne
Jacob Mentz, Director of International Affairs, EAL – udpeget af uddannelsesinstitutionerne
Forsamlingen valgte suppleanter - 1. suppleant nævnt først:
Mads Højgrav-Huus, Cortex Park
Anne-Sofie Søe, Slotsgade
Troels Frimer, Hans Tausen
7. Valg af revisor
Der var genvalg af revisionsfirmaet PwC.
8. Fra scratch til firmaejer – iværksættere fortæller
Iværksætterne Christian og Nickolai fortalte om deres initiativ med Airwallet. En mobilbaseret
betalingsløsning til solarier, vaskerier etc. Tilhørerne fik indblik i vision og idé, praktiske
udfordringer med opstart, salg og installering. Også de positive ting med tilskud fra
Innovationsfonden. Der var stor spørgelyst i forsamlingen. Produktet er i markedet, se evt.
www.airwallet.dk
9. Evt.
Forsamlingen stillede spørgsmål til sikkerheden i produktet MOLIRI fra BLEAU. KBS er opmærksom
på forholdet, idet produktet netop skal imødegå skærpede krav til GDPR. KBS har brugt væsentlige
ressourcer på test og har overfor leverandøren tilkendegivet nødvendigheden af kvalitetssikring.
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Forsamlingen valgte følgende til bestyrelsen:
Sofie Nørholm, Cortex Park
Aja Holmboe, Hans Tausen
Magnus Monrad-Alexandersen, Cortex Park
Mads Nielsen, Munke Mose Park
Sille Nilsson, Cortex Park
Helene Jørgensen, Cortex Park

Deltagere udtrykte usikkerhed omkring brugen af og funktionaliteten i MOLIRI, idet information og
oplysninger ikke forekom tilgængelige. På den baggrund ønskede man opfølgning på møde afholdt
med afdelingsbestyrelser i efteråret 2018. Administrationen har noteret forholdet og ønsket.
Det kom til udtryk, at portalen www.studiebolig-odense.dk var for langsom. KBS tilkendegav, at
det var kendt problemstilling, som var rejst overfor leverandøren KTP.
Repræsentantskabet tilkendegav i øvrigt, at placering af det årlige møde i slutningen af april er
velvalgt.
Dirigenten rundede mødet af med tak til de fremmødte og bød på boligorganisationens vegne på
buffet med drikkevarer.

Per Chr. Andersen
Dirigent

Leif Jensen
Formand

Peter Kjærsgaard
Referent
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