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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 2021:







Ditte Boeg Thomsen (ditte.boeg@hum.ku.dk), postdoc, ToRS, Københavns Universitet,
og tidligere beboer på kollegiet, f. 1981; udpeget 28. november 2019.
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.
Søren Steen 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) er Thomas Heine Nielsen (tiltrådt januar 2018); vice-efor er
Geeske de Witte Vestergaard (tiltrådt januar 2020).
Efor Thomas Heine Nielsen modtog i december 2021 eforvederlag på 20.000 kr.
I løbet af 2021 sad disse alumner/beboere på kollegiet i Selvstyret: Laura Tøfting Jensen,
Lasse Strand, Rasmus Jansen, Mikkel Jannik Bjerrum-Bohr, Anne Sofie Snedstrup
Christensen, Tobias Helwigh Kamper, Samuel Phillip Féron, Alexander Mizrahi-Werner,
Andreas Skov, Mette Studnitz Jørgensen og Cecilie Straarup Jensen.
Eforatet har i 2021 afholdt 3 møder, for hvilke der foreligger referater.

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.
Selvstyrets 2021 beretning:
Starten af 2021 var stadig præget af corona-pandemien, hvor beboerne mest opholdt sig på
hvert sit køkken. Dog blev kollegiet mere åbent i løbet af foråret, hvor alumnerne spillede
fodbold sammen, afholdt Kvinderegensens fødselsdag i haven med grillmad og spil og
nød genåbningen. Efter endte eksamener holdt vi Sct. Hans sammen, og det endte med
fest i drivhuset; og der blev arrangeret storskærmsarrangement med EM i gymnastiksalen,
og alumnerne nød stemningen rundt omkring i København. For første gang i 2 år blev QR
festivalen afholdt i slutningen af august med stor succes på trods af regnvejr, og vi meldte
udsolgt. Her optrådte alumnerne Sofus Goldschmidt og Samuel Féron blandt andet. I
løbet af efteråret var der mange gamle traditioner der løb af stablen igen. Dette gælder
blandt andet Tour des Cuisine med Kvinderegensen gennem tiderne som tema, 2
husfester med hhv. pirat- og DR-tema. Det havde mange beboere savnet og der var stort
fremmøde til alle arrangementerne. Til husmødet blev det besluttet at renovere biblioteket
og et nyt udvalg ”Athenes døtre” blev dannet. Vi sluttede året af med at have Lucia Optog
i december og rundede 2021 af med maner med en nytårsfest.
Personale
Kvinderegensen har en fastansat og på kollegiet boende portner og en deltidsansat
rengøringshjælp. Der holdes under normale forhold månedlige møder mellem portneren,
rengøringshjælpen, efor, vice-efor og selvstyremedlemmer, ligesom der holdes årlige MUS
mellem efor og ansatte.

Alumneforeningen
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.

Legater
Lektor Hindborg-Frederiksen og hustru læge Elisabeth Taagelunds mindelegat
I 2021 uddeltes ingen midler fra legatet.
Årsregnskab for 2020 fra Danske Forvaltning blev i 2021 underskrevet elektronisk af
Eforatets eksterne medlemmer. Værdien af den samlede portefølje var pr 31. december
2020:
618.300,90.
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
i
2021
modtaget
en
bevilling
på
6.000
kr.
(http://kahlke.dk/fonde/overlaege-dr-med-alfred-helsted-og-hustru-dr-med-elimoellers-fond/)

