Referat af budget- og regnskabsmøde på Svane Kollegiet
Mødet blev afholdt tirsdag den 07.12.2021 kl. 19.00 i Fælleshuset.
Fra afdelingsbestyrelsen deltog Mathias Wigh Arildskov, Anders Vind Heissel, Simon Pedersen, Julie Holm Hjarsen og Mia Kok Nissen.
Der var fremmødt 5 beboere, som er de ovennævnte fra afdelingsbestyrelsen.
Der var den 09.11.2021 udsendt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
På mødet vil afdelingsbestyrelsen fremlægge kollegiets regnskab for 2020/21 med henblik på efterfølgende godkendelse.
Eftersom budgetmødet d. 29. april blev aflyst, vil kollegiets budget for 2021/22 også fremlægges
med henblik på efterfølgende godkendelse.
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
a. Formanden fortæller, hvad der er sket i årets løb.
3. Gennemgang og godkendelse af budget 2021/22
a. Budgettet findes på kollegiets hjemmeside.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskabet 2020/21
a. Regnskabet findes på kollegiets hjemmeside senest 1 uge inden mødet.
5. Indkomne forslag
a. Forslag skal være udarbejdet på skabelonen til forslag, som ligger her og skal være
afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.
b. Alle indkomne forslag kan findes på kollegiets hjemmeside senest 1 uge inden
mødet.
6. Valg af afdelingsbestyrelse
7. Evt.
Valg af dirigent og referent
• Dirigent: Mathias Wigh Arildskov som erklærer mødet rettidigt indkaldt og dermed gyldigt.
• Referent: Mia Kok Nissen
Orientering fra afdelingsbestyrelsen
• Der blev fortalt om ansøgningerne til rådighedsbeløbet, der desværre blev afvist.
o Tørreskur, plantekasser og shelters.
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Gennemgang og godkendelse af budget 2021/22
• Budgettet var lagt på kollegiets hjemmeside og huslejevarslen er udsendt pr. mail til alle beboere.
• Budgettet blev gennemgået af Mathias og Mia, og følgende blev bl.a. fremhævet:
o Stigning i kapital-, offentlige- og andre faste udgifter: Nettoprioritetsydelser, renovation og varme.
o Stigning i variable udgifter: Rengøring (indvendig).
o Fald i diverse udgifter.
• Budgettet blev godkendt enstemmigt.

Godkendelse af regnskabet 2020/21
•
•

•

Regnskabet ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside.
Regnskabet blev gennemgået af Mathias og Mia, og følgende blev bl.a. fremhævet:
o Besparelse på nettokapitaludgifter som følge af lavere rente på tilpasningslån.
o Højere indtægter fra drift af fællesvaskeri.
o Besparelser på udgifter til almindelig vedligeholdelse.
o Besparelse på udgifter til vagtordning og tilbagebetaling af ikke anvendte midler til
beboerfaciliteter.
o Højere udgifter til vand som følge af forbrug (COVID-19).
o Højere udgifter til varme som følge af prisniveau.
o Højere udgifter til rengøringsfirma.
o Der har været faldende renteniveau (negativ rente).
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Indkomne forslag
• Der var ingen indkomne forslag.
Valg af afdelingsbestyrelse
• Der er behov for at supplere op i bestyrelsen med en suppleant, da Simon flytter og derfor
ikke længere kan være med i bestyrelsen. Dette må desværre vente, da ingen beboere, ud over
de 5 bestyrelsesmedlemmer, deltog i mødet.
• Mathias, Mia, Anders, Frederik og Julie genopstiller.

Mødet afsluttede kl. 20.15
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