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Foreningen Kollegienet Odense 
Referat fra repræsentantskabsmøde den 5. oktober 2020 
Sted: Cortex Park 18B 
Tid: Kl. 18.00 
 
Formand Henning Islund bød velkommen. 
 
1. Formalia  
Mads Jørgensen spurgte om nogen havde indvendinger til, at mødet var blevet udskudt grundet 
situationen med covid-19. Der var ingen bemærkninger og mødet fortsætter efter Mads 
konstaterede mødet ellers er korrekt indkaldt og er beslutningsdygtigt. 
 
2. Valg af dirigent  
Mads Jørgensen fra bestyrelsen blev enstemmigt valgt. 
 
3. Valg af referent  
Ulla Egknud fra bestyrelsen blev enstemmigt valgt. 
 
4. Bestyrelsens beretning  
Formanden gav en mundtligt beretning, hvor han var inde på følgende punkter: 
 

x Der har været meget stille bl.a. grundet situation med covid-19. De frivillige har dermed 
heller ikke mødtes så tit. Mange arrangementer har været aflyst, men FKO Camp blev dog 
afholdt og var en succes. 

x Vi har fået et nyt medlem - Cortex Park Kollegiet ejet af boligforeningen Kristiansdal. 
x Vi har mistet et medlem - Sønderparken, som ønskede en løsning med TV.  
x Vi har fået ny daglig leder i sommeren 2020, efter den forrige valgte at fortsætte sine 

studier i København.  
x Vi har netop ansat ny teknisk medarbejder efter den tidligere var færdig med sit studie. 
x Vi har også fået en ny frivillig. 
x På den tekniske side er de to store core switche blevet skiftet. 

 
Der var ingen kommentarer til beretningen og repræsentantskabet tog denne til efterretning. 
 
5. Indkomne forslag  
Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
6. Gennemgang af regnskab for perioden 01.08.2018 til 31.07.2019 
Formand Henning Islund gennemgik regnskabet. 
 
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og formanden konstaterede, at der havde 
været et underskud på kr. 360.656,00, hvilket skyldes indkøbet af nye core switche, som blev 
godkendt af repræsentantskabet på et tidligere repræsentantskabsmøde.  
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Kollegienet har en stadig en større egenkapital, hvorfra underskuddet bliver trukket ud fra. 
 
Der blev spurgt ind til hvorfor der var så stor egenkapital, formanden fortalte at en større buffer er 
nødvendig i tilfælde af udstyr pludseligt bryder sammen. Dog kunne den godt være mindre, 
hvorfor bestyrelsen arbejder på at nedbringe egenkapitalen, så denne holder sig under de kr. 2 
millioner. 
 
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet. 
 
7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent for perioden 
01.08.2020 til 31.07.2021  
Formand Henning Islund gennemgik budget, hvor han konstaterede at der ikke lægges op til 
hverken stigning eller nedsættelse af kontingentet. 
 
Budgettet lægger sig op af tidligere års budgetter. 
 
Der blev spurgt til posten om el til HCØ, hvor der blev svaret, at dette skyldes vores store 
knudepunkt befinder i kælderen hos HCØ og vi derfor naturligvis skal betale for vores elforbrug til 
HCØ. 
 
Budgettet blev godkendt enstemmigt af repræsentantskabet. 
  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Følgende stiller op til bestyrelsen: 

x Henning Blume Islund 
x Anders Jørgensen  
x Ulla Egknud 
x Aske Kiehn 
x Philip Balfour 

 
Bestyrelsen blev dermed valgt ved fredsvalg og består nu af ovenstående medlemmer. Den nye 
bestyrelse præsenterede sig kort. 
 
Følgende stillede op som suppleant: 

x Andreas Nielsen (1. suppleant) 
x Nicolaj Paaske (2. suppleant) 

 
Andreas og Nicolaj blev valgt ved fredsvalg og er nu suppleanter. Andreas og Nicolaj bestemte 
indbyrdes, at Andreas bliver 1. suppleant og Nicolaj bliver 2. suppleant. 
 
9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet PwC. 
 
Der var ingen andre forslag og repræsentantskabet valgte enstemmigt PwC som revisor. 
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10. Nuværende situation/tilstand i FKO  
Formanden fortalte om vigtigheden af frivillige og nødvendigheden af et generationsskifte. Uden 
frivillige kan FKO ikke fortsætte som forening, da det er de frivillige, som driver FKO og sørger for 
udstyr og netværk virker. Der er prøvet forskellige tiltag f.eks. messer, direkte kontakt til 
uddannelsesinstitutioner, men den mest effektive metode er klart mund-til-mund metoden, 
hvorfor repræsentantskabets opfordres til at tage fat på folk, som de tror måske kunne være 
interesserede. 
 
To fra repræsentantskabet meldte sig på mødet som frivillige – velkommen til. 
 
11. Eventuelt 
 
Formanden takkede for et godt møde og for repræsentanterne mødte op. 
 
 
 
Dato:  Dato: 
   

 
 

Dirigent, Mads Jørgensen  Referent, Ulla Egknud 
 

Ulla Egknud
Maskinskrevet tekst
11. oktober 2020


