Foreningen Kollegienet Odense
Referat fra repræsentantskabsmøde 28. marts 2019
Sted: Cortex Park 18B, 5230 Odense M
Tid: Kl. 18.00
0. Formalia.
Oliver Lippert, daglig leder bød velkommen med praktiske bemærkninger.

2. Valg af referent
Peter Kjærsgaard, KBS
3. Bestyrelsens beretning
Isabel aflagde beretning og omtalte herunder lancering af ny webside, fokus på synliggørelse af
foreningen og de frivilliges arbejde, foreningens 20 års jubilæum i 2018 og afskaffelse af login mm.
Beretningen var og er offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Beretningen blev godkendt
4. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer:
- Ændring af § 7 stk. 3 i vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense
Hvorefter indkaldelse til repræsentantskabsmøde fremover skal ske med 30 dages varsel
- Ændring af § 12 i vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense
Hvorefter regnskabsåret fremover bliver fra 1.juli til 30 juni
Begge forslag blev vedtaget.
5. Gennemgang af regnskab for perioden 01.08.2017 til 31.07.2018
Regnskabet var forud for mødet tilgængeligt på foreningens webside.
Henning Blume Islund præsenterede regnskab med underskud på kr. 103.000
Underskud er væsentligst relateret til posten administrationsomkostninger foranlediget af udgift
til Fingerspitz reklamebureau.
Regnskabet blev godkendt
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent.
Budget for perioden 01.08.2019 til 31.07.2020 var forud for mødet tilgængeligt på foreningens
webside.
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1. Valg af dirigent
Isabel Friis blev valgt og konstaterede, at mødet var varslet i henhold til vedtægter og at man qua
de fremmødte var beslutningsdygtig.

Henning Islund fremlagde budget.
Budgetpraksis og indhold principielt som foregående år. Kontingent foreslås uændret.
Budget med uændret kontingent blev enstemmigt godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
Mads Jørgensen informerede om bestyrelsens arbejde og mødeaktivitet.







Anders Jørgensen
Henning Blume Islund
Mads Jørgensen
Ulla Egknud
Bo Henriksen

Som suppleanter valgte forsamlingen.
1. Suppleant Jimmi Thygesen
2. Suppleant Bror Emil Laursen
8. Valg af revisor
Repræsentanterne genvalgte revisionsfirmaet PwC
9. Nuværende situation/tilstand i FKO
Daglig leder Oliver orienterede om de frivilliges store og vigtige indsats. Driften er afhængig af de
frivilliges indsats, så det er nødvendigt at alle repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer
medvirker til at få frivillige på banen.
Brug af udarbejdede plakater og flyers og repræsentanternes videreformidling af opslag på diverse
sociale grupper og forums blev omtalt som tiltag. Desuden blev muligheden for markedsføring på
uddannelsesinstitutionernes forskellige messer omtalt.
Daglig leder modtager gerne yderligere forslag og ideer til hvervning af nye frivillige.
10. Eventuelt
Dialog om Projekt med Wifi løsninger på fællesarealer og brug af Chromecast. Stadig på
projektstadiet grundet udfordringer.
Logning blev diskuteret.
FKO anbefaler, at opgradering af netværk i afdelingerne sker i et samarbejde mellem afdelingen og
FKO.
Odense, den 1. april 2019
Isabel Friis
Dirigent

Peter Kjærsgaard
Referent
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4 hidtidige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg og Bo Henriksen blev indvalgt ved fredsvalg.
Bestyrelsen består herefter af:

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Isabel Friis
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Peter Kjærsgaard
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