Foreningen Kollegienet Odense
Referat fra repræsentantskabsmøde den 14. september 2021
Sted: Cortex Park 18B
Tid: Kl. 18.00
Formand Henning Blume Islund bød velkommen.

Formanden Henning oplyser, at mødet er beslutningsdygtig, såfremt repræsentantskabet godkender,
at Henning, som også er direktør for Kollegieboligselskabet, må repræsentere alle de ikkefremmødte kollegier, som hører under Kollegieboligselskabet. Repræsentantskabet accepterer at
Henning repræsenterer disse kollegier, da dagsorden ikke indeholder forslag eller ændringer i
kontingent.
2. Valg af dirigent
Mads Jørgensen blev foreslået af bestyrelsen og 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:







Formanden konstaterede der ikke har været ret mange aktiviteter grundet covid-19.
De frivillige har mødtes på sommerlejr og ellers, når der har været behov for det.
Formanden takker de frivillige og bestyrelsen for godt arbejde under covid-19.
Der berettes om, at der er problemer med at skaffe frivillige og repræsentanter.
De frivillige har opdateret alle SG og SF switche i august.
Der er blevet ansat ny daglig leder, Mads, som har dermed overtager stillingen fra Nicolai.

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 01.08.2019 til 30.06.2020
Formand Henning Islund gennemgik regnskabet.
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og formanden konstaterede, at der havde været
et overskud på kr. 273.339,00, dette skyldes mindre aktiviteter end forventet og, at der ikke har
været behov for større udskiftning af udstyr.
Revisionsselskabet har ikke påført nogen kommentarer til regnskabet.
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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.

Egenkapitalen er stadig af en fornuftig størrelse, som vil kunne dække, såfremt der bliver behov for
en større udskiftning af udstyr.
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet.
7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent for perioden
01.07.2021 til 30.06.2022
Formand Henning Islund gennemgik budget, hvor han konstaterede, at der ikke lægges op til
hverken stigning eller nedsættelse af kontingentet.

Formanden oplyser det måske kunne være muligt, at få en billigere fiberforbindelse end den fra
forskningsnettet, men når bestyrelsen har undersøgt mulighederne, så vil besparelsen måske kunne
give omkring 5 kr. for hver bruger mod en anden risiko for driftsforstyrrelser. Da forskningsnettet
kører godt og stabilt med få driftsforstyrrelser og en eventuel besparelse ikke ville være ret stor, så
har bestyrelsen valgt at beholde forskningsnettet. Bestyrelsen holder dog fortsat øje med ændringer i
markedet/priser for om det i fremtiden vil være fordelsagtig at skifte.
Bestyrelsen vil til næste forhandling med EnergiFyn forsøge at forhandle sig frem til en
nedbringelse af udgiften til EngeriFyn.
Budgettet blev godkendt enstemmigt af repræsentantskabet. Kontingentet fastholdes på de tidligere
50 kr.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formanden fortæller hvad bestyrelsens opgaver indebærer.
Der er 5 poster til bestyrelsen og følgende ønsker at stille op til bestyrelsen:
 Henning Blume Islund
 Anders Jørgensen (var ikke til stede, men havde meldt sit kandidatur til bestyrelsen inden
mødets start)
 Ulla Egknud
 Aske Kiehn
 L. Philip Balfour
Da kun 5 ønskede at stille op er bestyrelsen valgt ved fredsvalg og består nu af ovenstående
medlemmer. Den nye bestyrelse præsenterede sig kort.
Følgende stillede op som suppleant:
 Alex Brunebjerg
 Mads L. Højgrav-Huus
Alex og Mads blev valgt ved fredsvalg og er nu suppleanter. Alex og Mads bestemte indbyrdes, at
Alex bliver 1. suppleant og Mads bliver 2. suppleant.
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Budgettet lægger sig op af tidligere års budgetter.

Det aftales at suppleanterne i fremtiden modtager dagsorden via mail, så de kan deltage i
bestyrelsesmøderne, hvis de har lyst til at få et bedre indblik i hvad bestyrelsen arbejder med.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet PwC.
Der var ingen andre forslag og repræsentantskabet valgte enstemmigt PwC som revisor.

Som frivillig får man et godt indblik i hvad internet er og hvordan det fungerer bagved. De
nuværende frivillige har sikret en god og enkel struktur, som fungerer godt uden alt for meget
vedligehold. Fremtiden bringer på nye beslutninger omkring hastigheder, indkøb af nyt udstyr og
implementering af dette.
At være frivillig kræver nysgerrighed og lysten til at arbejde med internet, netværk og lignende. Det
kræver også en vis basis viden/interesse indenfor teknik, men lysten og viljen er vigtigst, da de
nuværende frivillige gerne vil lære de nye op og ved der er en læringskurve.
Flere repræsentanter nævner, at de måske kender nogen, der kunne være interesseret og det aftales
de vil kontakte daglig leder, hvis det har interesse.
Der er et stort ønske fra bestyrelens side om Kollegienet igen bliver til ”internet til de studerende af
de studerende”.
11. Eventuelt
Repræsentant fra Carl Nielsen nævner der skal opgraderes udstyr – der arbejdes på sagen allerede
og det fortsætter.
Formanden takkede de fremmødte for et godt møde og dirigenten fik overrakt en flaske vin, som tak
for hans tid og gode arbejde.

Odense, 17. september 2021

Formand, Henning Islund

Dirigent, Mads Jørgensen
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10. Nuværende situation/tilstand i FKO
Der er lige nu kun en frivillig, der er studerende. De øvrige frivillige er alle færdige med studierne,
men de holder FKO kørende, men har et ønske om et generationsskifte. Der arbejdes derfor på en
plan for rekruttering af nye frivillige med håb om at samle en gruppe nye, som kan have opstart
sammen og skabe et netværk med hinanden.
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