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Eforatet
Eforatet er Kvinderegensens bestyrelse, og består af 4 eksterne medlemmer (to
kvinder og to mænd) udpeget af Københavns Universitet samt af 4 medlemmer
af Selvstyret, der består af beboere/lejere (= alumner) på kollegiet.
De eksterne medlemmer af Eforatet var i 2018:
• Bente Rosenbeck (rosen@hum.ku.dk), professor emerita, Københavns Universitet, f. 1948; udpeget 8. februar 2012, genudpeget 15. december
2015
• Geeske de Witte Vestergaard (geeske@ruc.dk), specialkonsulent, Roskilde
Universitet, og tidligere beboer på kollegiet; f. 1967; udpeget 14. januar
2014, genudpeget 23. april 2018
• Jørn Wulff Helge (helge@sund.ku.dk); professor i idrætsfysiologi, Københavns Universitet; f. 1965; udpeget 14. marts 2013, fratrådt 30. januar
2018
• Søren Sten Olsen (sto@privat.dk); Public Futures (http://www.
publicfutures.dk); f. 1964; tidligere beboer på kollegiet; udpeget 23. april
2018
• Thomas Heine Nielsen (heine@hum.kudk); lektor i klassisk græsk, Københavns Universitet; f. 1963; tidligere beboer på kollegiet; udpeget den 20.
maj 2014, genudpeget 23. april 2018
Efor (bestyrelsesformand) Bente Rosenbeck fratrådte posten som efor på eforatsmødet den 30. januar 2018, men fortsætter som eforatsmedlem og vice-efor;
til ny efor valgte Eforatet Thomas Heine Nielsen. Jørn Wulff Helge trådte ud af
eforatet den 30. januar 2018 og blev erstattet af Søren Sten Olsen.
Efor Thomas Heine Nielsen modtog i december 2018 eforvederlag på 20.000 kr.
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I løbet af 2018 sad disse alumner/beboere på kollegiet i Selvstyret:
• Rebecca Hoeck
• Anders Straarup Jensen
• Amalie Munch-Jensen
• Sofie Zonkjer-Andersen
• Mathies Nissen Andersen
• Jacob Fischer Møller
• Christine Tøfting Jensen
• Victor Nissen
• Nikolaj Gitz-Johansen
• Sofie Dalum
• Martin Harvej
Eforatet har i 2018 afholdt 3 møder.

Fundats
Kollegiets fundats blev i 2018 revideret, således at kollegiet kunne komme
i betragtning hos SKAT til momsrefusion i forbindelse med den omfattende
byggesag. Revisionen bestod blot i tilføjelsen af en likvidationsbestemmelse og
blev godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det lykkedes at få
momsrefusion, idet Kvinderegensen fik refunderet 794.221 kr.

Selvstyret
Selvstyret består af 5 af kollegiets alumner valgt på et husmøde (der holdes flere
husmøder om året). Fire af Selvstyrets medlemmer sidder desuden i Eforatet.
Selvstyret varetager (i samarbejde med Eforatet og kollegiets personale) kollegiets
daglige drift.
De alumner der sad i Selvstyret i 2018 er nævnt ovenfor under Eforatet.
Selvstyrets 2018 beretning:
2018 har været et begivenhedsrigt år for Kvinderegensens beboere:
Den hidtil navnløse bro over Stadsgraven er på tidligere QR beboeres initiativ
blevet navngivet ”Eli Møllers bro” efter henvendelse til Københavns Kommune.
Kollegiets have er blevet vækket til live igen efter at have ligget i dvale under det
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store byggeprojekt og har fået både væksthus og vildmarksbad. Dette gjorde det
muligt at genoplive kollegiets éndagsfestival, som blev affholdt med stor succes i
august. Omkring 400 beboere og venner deltog i festivallen, som bød på både
musik, poesi og hjemmelavet mad.
Udlejning og reservation af fællesfaciliteter er blevet gjort nemmere og mindre
arbejdskrævende ved hjælp af kollegiets nye bookingportal, som både selvstyret
og resten af beboerne er meget glade for.
Selvstyret har taget initiativ til at opstarte en halvårlig arbejdsdag. I efteråret
blev haven hjort vinterklar og der blev ryddet op i flere fællesrum. Der er blevet
afholdt to gode husfester i løbet af 2018, med hhv. Cluedo og MRQS (Mars
Quest Reality Show) tema.
Afslutningsvist kan vi berette at har Selvstyret i 2018 arbejdet med at gøre
sit arbejde og arbejdsgange mere gennemsigtigt, nærværende og inkluderende
for beboerne, blandt andet ved at genindføre et månedligt nyhedsbrev og ved
hyppigere afholdelse af husmøder.

Personale
Kvinderegensen har en fastansat og på kollegiet boende portner og en deltidsansat
rengøringshjælp. Der holdes månedlige møder mellem portneren, rengøringshjælpen, efor, vice-efor og selvstyremedlemmer, og der holdes årlige MUS
mellem efor og ansatte.

Byggeudvalget
Byggeudvalget afholdt to møder i 2018 (nr. 44 og nr. 45; referater findes i
dropbox).
Byggeudvalget medlemmer var i 2018: eforatsmedlemmer: Bente Rosenbeck,
Jørn Ulf Helge; beboere: Christian Rosiek, Morten Lundorff; tidligere beboere:
Henriette Bagger og Kristian Reveles Jensen; portner Carsten Sørensen; arkitekt
Beatrix Wuttke.
Byggeudvalgets aktiviteter:
Brandsikring af ventilation i tagrum og udsugning af køkkener, el-arbejde,
belysning.
Der er blevet udarbejdet slutregnskab og slutrapporter, afrapporteret til fonde,
udarbejdet takkebreve og takketavle, samt opslag om fonde på hjemmesiden.
Den seneste slutrapport er fra 6./11.-2018.
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Der blev afholdt en afsluttende reception for byggeriet 17. september, hvor
fonde, tidligere medlemmer af byggeudvalget, tidligere medlemmer af eforatet,
alumneforening og beboerne var inviteret.
Der er udarbejdet Tilstandsvurdering med plan for drift og vedligeholdelse
(september 2018).
I oktober var det 1. års gennemgang af tag og vinduer, samt badeværelser.
Økonomi: Civilstyrelsen er blevet rykket to gange vedrørende udbetaling af arv.
Økonomien ser god ud.
Byggeprocssen er beskrevet i Kort rapport, udarbejdet af Bente Rosenbeck i
samarbejde med byggeudvalget (september 2018). Her beskrives proceduren
med at søge fonde, arkitektbistand, medlemmerne af byggeudvalget siden 2010.
Desuden er der en redegørelse for hvad der findes i dropbox: QR-fondsansøgninger
og Kvinderegensen 2016 (ikke afsluttet) og i mapper, som er henstillet på kontoret.

Haveformynderiet
Efter et år hvor haven var indrettet som byggeplads pga. tagarbejde var alt
græsset dødt og jorden helt sammenkørt. I 2018 blev der derfor blevet anlagt nyt
græs; et drivhus med rødt teglgulv blev nyopført og nye buskbede blev tilplantet.
Drivhuset er 21,4 m2 stort, og her kan beboerne forlænge havesæsonen og
studere, slappe af og spise køkkenmiddage sammen. Derudover har vi fået et
vildmarksbad, et brændeopvarmet udendørsbad, der kommer til at danne ramme
om mange både festlige og afslappende stunder. Mange alumner har været
involveret i anlægsprocessen, og alle har lært en masse om at holde have og gøre
ting sammen. Specielt opførslen af drivhuset var én stor øvelse i teambuilding og
skabte en stor succesfølelse. Vi har nu et solidt fundament for mange fremtidige
timer med både fysisk aktivitet samt plads til fordybelse og afslapning i naturens
rammer, midt i storbyens stres og jag.

Almuneforeningen
Alumneforeningen er en social forening af nuværende og tidligere alumner, der
mødes til foredrag osv. i kollegiets festsal. Alumneforeningens formand er
Susanne Sundgaard Hansen; næstformand er Iben Schmidt Jensen.
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Legater
Lektor Hindborg-Frederiksen og hustru læge Elisabeth Taagelunds
mindelegat
Lektor Hindborg-Frederiksen og hustru læge Elisabeth Taagelunds mindelegat
(CVR-nr.116945) uddelte i 2018 20.000 kr til beboer Jacob Fisher Møller, der
skulle på studieophold i Kina.
Årsregnskab for 2017 fra Danske Forvaltning blev underskrevet i maj 2018.
Værdien af den samlede portefølje var pr. 31. marts 2018: 519.719,50 kr.
Overlæge dr. med Alfred Helsted og hustru dr.med. Eli Møllers Fond
Kvinderegensen selv har fra Overlæge dr. med Alfred Helsted og hustru
dr.med. Eli Møllers Fond den 6. juni 2018 modtaget en bevilling på 30.000
kr. (http://kahlke.dk/fonde/overlaege-dr-med-alfred-helsted-og-hustru-dr-medeli-moellers-fond/)

Forskelligt
Den 27. marts blev gangbroen over volden bag Kvinderegensen navngivet ’Eli
Møllers Bro’, efter indstilling til Københavns Kommune fra to af kollegiets
alumner (https://www.tv2lorry.dk/artikel/koebenhavnsk-bro-faar-kvindenavn).
Eli Møller tog i 1929 initiativ til grundlæggelsen af Kvinderegensen, for hvilket
initiativ hun i 1932 modtog kongehusets fortjenstmedalje i guld.
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