KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS
KOLLEGIANERRÅDET

REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN
Tirsdag d. 21. september 2010, kl. 19.00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6
1. Valg af dirigent
Ida Sander (5,3) valgt
2. Valg af referent
Mathias Juel Jensen (2,st.) valgt
3. Valg af 2 stemmetællere
Martin (3,1) og Lilly (9,st.) valgt
4. Godkendelse af dagsorden
 Dirigenten konstaterer at Valgmandsforsamlingen (VF) er lovligt indkaldt, da
denne er indkaldt mindst seks uger før valgmandsforsamlingen afholdes.
 Der er ingen invendinger imod dagsordenen
 Dirigenten bemærker at 21 valgmænd er mødt op, og over halvdelen af
kollegiets 36 gange dermed er repræsenteret ved valgmandsforsamlingen.
 På baggrund af ovenstående godkender VF dagsordenen.
5. Kollegianerrådets beretning med særligt henblik på Kollegiernes økonomiske
situation (vedlagt 3. indkaldelse)
 Præsentation af medlemmerne af Kollegianerrådet i den forgangne periode
o Ordinære medlemmer


Hans Henrik Juhl (7,1) for kollegium 1-9



Mathias Juel Jensen (2,st.) for kollegium 1-3



Rasmus Hjorth Iversen (9,3) for kollegium 7-9



Thorsten Iversen (5,1) for kollegium 4-6

o Suppleanter


Lasse Bjerg (7,2) som suppleant for Rasmus



Louise Svane Pedersen (6,st.) som suppleant for Thorsten



Anne Tidemand-Dal (9,st.) som suppleant for Hans



Suppleant-stillingen for kollegium 1-3 har været ledig

 KR siden sidste Valgmandsforsamling ved formand for kollegianerrådet,
Rasmus Hjorth Iversen
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KR siden sidste valgmandsforsamling
Valgmandsforsamlingen i foråret var kendetegnet af god ro og orden, og en
begrænset udskiftning i Kollegianerrådet. Mathias Juel Jensen (2,st.) blev
valgt ind som suppleant for Kaja Leth Sasser (1,st.) for kollegium 1-3. I
mellemtiden er Kaja fraflyttet kollegierne og Mathias har indtaget sin plads
som ordinært medlem i Kollegianerrådet hvor han sammen med Thorsten
udgør Optagelsesudvalget.
Valg til Kollegianerrådet
Ved denne Valgmandsforsamling er der en hel del poster på valg. Det drejer
sig om posten som ordinært medlem for kollegium 1-9, og posten som
ordinært medlem for kollegium 1-3, samt suppleantposterne.
Budgettet for 2011
Bestyrelsen har vedtaget at fastholde huslejen på niveauet fra i år. Det
skyldes bl.a. at SU’en er blevet fastfrosset pga. den nationaløkonomiske
situation i Danmark. Derudover overlades det til John Andersen,
forretningsfører ved Kollegiernes Kontor, at redegøre for kollegiernes
økonomi.
Køkkenrenoveringer
I øjeblikket er kollegiernes håndværkere i færd med at færdiggøre
renoveringen af Kollegium 7s køkkener. Det forventes at Kollegium 8 er det
næste i rækken.
Indbrud
Man har i Kollegianerrådet konstateret, at kollegierne i den seneste måneds
tid har været særligt plaget af kedelige episoder med indbrud. Det drejer sig
både om åbenlyse tilfælde, hvor vinduer er blevet brækket op. Men vi har
også hørt om tilfælde, hvor uønskede personer er blevet fundet på
kollegiegange og værelser, uden noget klart ærinde. Enten er disse personer
i besiddelse af en nøgle, eller også er de blevet lukket ind af en beboer, der
måske har været på vej ud af døren. Derudover har der været problemer
med cykeltyverier.
Kollegianerrådet opfordrer alle beboere til at vise agtpågivenhed, og spørge
til fremmede folks ærinder på kollegierne. Samtligere beboere bør holde
vinduer og døre lukkede og låst, når de ikke befinder sig på deres værelser.
Det kan virke overflødigt at låse døren, blot fordi man går på toilet eller i
køkkenet, men vi har hørt om flere indbrud der har fundet sted under netop
sådanne omstændigheder. Dette gælder specielt for beboerne på

UNIVERSITETSPARKEN · BYGNING 1197 · 8000 AARHUS · TLF.: 8942 7294 · MAIL: KR@ADM.KOLL.AU.DK

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS
KOLLEGIANERRÅDET

stuegangene. Kollegianerrådet opfordrer til, at der strammes op med hensyn
til nøgleskift, da det lader til at der er mange nøgler i omløb.
Eforhaven
Eforhaven er blevet renoveret henover sommeren. Gartnerne har lagt sten ud
i stedet for græs, således at området vil være nemmere at holde rent.
Digital-Tv
Som noget nyt får kollegierne stillet digitalt Tv-signal til rådighed fra
Universitetets side. Et utal af kanaler skulle være tilgængelige, som dækker
hvad der findes i YouSee’s store pakke. Kollegianerrådet henviser til
Kollegiernes Kontor i spørgsmål vedrørende digitalt Tv.
Kollegiejubilæum
I lørdags (den 18. september 2010, red.) blev der holdt reception og fest i
Eforhaven i anledning af kollegiernes 75 års jubilæum. Arrangementet var en
stor succes! Fra kl. 12 var kollegiernes bestyrelse vært ved en reception med
live jazzmusik og forfriskninger i et telt foran Eforen. Lørdag aftenen
præsenterede Kollegianerrådet og Alumneforeningen i samarbejde med KIF
præsentere tre bands i samme telt, og der var lejlighed til at slukke tørsten og
feste videre i baren til ud på de små timer.
6. Fremlæggelse af budget for 2011 (vedlagt 3. indkaldelse)
 John Andersen, forretningsfører ved Kollegiernes Kontor, fremlægger
budgetforslaget for 2011 med det formål at uddybe og supplere det i
forvejen udsendte bilag.
 Det bemærkes at kollegiernes økonomi grundlæggende er sund, og at der i
2011 vil være plads til at foretage lidt større henlæggelser til vedligeholdelse
end tidligere år.
 Spørgsmål vedrørende budgettet:
o

Jeppe (9,1): Hvordan hænger det at der budgetteres med færre
udgifter til varme i 2011?

o John forklarer, at kollegierne har fået nogle penge tilbage for at
have betalt for meget til varme, som modregnes i budgettet.
o Rasmus (9,3): Der budgetteres med mere til personaleudgifter,
hvordan hænger det sammen?
o John forklarer, at personalt har fået flere timer på kontoret fordi Anni
er ansat på fuld tid, hvor Inger kun var ansat på deltid. Anni
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overtager nu Ingers arbejdsopgaver og vil på sigt også komme til at
stå for regnskabsopgaver.
o Hans (7,1): Hvordan hænger posten vedligeholdelse sammen?
o John forklarer at kollegierne har brugt ca. 1 mio. til henlæggelser.
 VF giver Kollegianerrådet mandat til at støtte budgetforslaget ved næste
møde i kollegiernes bestyrelse.
7. Tekniske spørgsmål
 Teknisk beretning ved John Andersen fra Kollegiernes Kontor
o Inger Møller, som de sidste 16 år har arbejdet som kontordame på
Kollegiernes Kontor er gået på pension pr. 8. september. I mange år
har Inger været det første ansigt, som de mødte, når de kom hertil.
Det ny ansigt bag skranken er Anni Due, som også er tilstede ved
aftenens Valgmandsforsamling
 Spørgsmål og kommentarer til beretningen
o Camilla (7,3): Hvad er åbningstiderne på Kollegiernes Kontor?
Hvornår har I senest åbent?
o John forklarer, at Kollegiernes Kontor har åbent mandag til onsdag
10 til 13, og torsdag 10-16
o Jon (1,3): Kan vi få noget blødere toiletpapir?
o John forklarer, at man i den senere tid har eksperimenteret lidt med
hvilket toiletpapir der anvendes på toiletterne, og der skulle faktisk
være blødere toiletpapir ude på toiletterne nu. Men John vil gerne
undersøge sagen, hvis dette ikke er tilfældet.
o Anne (9,st.): Udvider Kollegiernes Kontor sine åbningstider, når nu der
budgetteres med flere mandskabstimer på kontoret?
o John forklarer, at det har man ingen planer om, da arbejdsbyrden på
kontoret i forvejen er stor nok.
o Lilly (9,st.): Kunne I ikke overveje en anden løsning mht. vaskekort
fordi man mister penge når man flytter? Andre steder trækkes det
over huslejen og på sygesikringskort?
o John forklarer at det vil være svært at indføre sådan et system fordi vi
har kun en måneds opsigelse her på kollegierne, så det er svært at
indkræve tilgodehavender, når folk er fraflyttet. Men John vil gerne
undersøge muligheden for at anvende sygesikringskort. Derudover
opfordrer John kollegianerne til at købe få vaske på deres vaskekort,
så de undgår at miste penge når de fraflytter.
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o Martin (3,1): KIF har næsten altid vaskekort, men det kan ske at vi er
løbet tør.
o Rasmus (9,3): Jeg vil gerne høre hvornår vi kan forvente at se en
cykelrazzia?
o John forklarer at der kommer en cykelrazzia til efteråret
o Jon (1,3): Der kører en grå varevogn rundt med østeuropæere i
Universitetsparken og de skal nok sørge for cykelrazzia (!)
o Anne (4,3): Der er behov for nye vaskekurve i en u-handy størrelse i
vaskerummene, så folk ikke løber afsted med dem.
o John opfordrer folk til ikke at stjæle kurvene, men vil undersøge
muligheden for at købe kurve, som ikke er oplagte at stjæle.
o Camilla (7,3): Vi har fået nye køkkener, men mangler information om
hvad der videre sker i processen. Kan der ikke komme mere info på
infotavlen?
o Polle (håndværker): Håndværkerne kan ikke komme og tømme jeres
fulde køleskabe, når indholdet er muggent. Håndværkerne er kun to
mand og de gør hvad de kan, men de er pressede. Men vi skal nok
blive bedre til at skrive, hvad der skal ske på infotavlen.
o Anne (9,st.): Apropos cykelrazzia, kunne vi så ikke også have en
bilrazzia, der holder en punkteret bil udenfor 8’eren?
o Rasmus (9,3): Jeg skal nok nævne det for Lea. Det er hendes bil.
o Anne (9,st.): Kan vi ikke gøre noget ved parkeringssituationen foran
7-9, og har i kontaktet kommunen? Det er jo hospitalets ansatte der
bruger dem.
o John forklarer, at Kollegiernes Kontor har haft fat i kommunen, men
der er ikke noget, at gøre ved det, når det er offentlig vej.
o Elin (4,1): Vi synes ikke rengøringen fungerer bedre efter den nye
ordning. Det er problematisk, at der er så meget vand på gulvet efter
rengøringen så man kan glide. Det er også et problem at
Kollegiernes Kontor har videregivet et personligt telefonnummer på
en kollegianer fra gangen, som har klaget, til rengøringsmanden,
således at han har kontaktet pågældende.
o John forklarer at Kollegiernes Kontor har en rengøringsklageformular
på hjemmesiden, som han gerne vil have at kollegianerne
anvender, når de vil klage. John følger op på sagen om, at kontakten
er blev viderformidlet.
o Anne (9,st.): Bør man ikke omlægge overleveringen af nøgler
således at det varetages af kontoret, så de ikke falder i de forkerte
hænder?
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o John forklarer, at det er mest praktisk at folk henter deres nøgler på
køkkenet, for de flytter ind på tidspunkter udenfor kontorets
åbningstid, fx om aftenen og i weekender. De fleste af tyverierne
skyldes at folks døre står åbne.
o Lasse (7,2): Er det muligt at gøre folk opmærksomme på, at de skal
have to nøgler, så de kan henvende sig til kontoret, hvis de kun får
en nøgle?
o John kan godt se at det er en god idé, men mener det er svært at
administrere for vi ved ikke hvor folk flytter hen efter de har boet her.
Fordelen ved det system vi har nu er at vi har én nøgle som også kan
bruges til syrum, musikrum etc.
o Rasmus (9,3): I fremtiden kunne vi måske overveje elektroniske
nøglebrikker.
o Lasse (6,1): Man kunne lave en regel om at man skal vise begge
nøgler på kontoret når man fraflytter. Sanktionen for ikke at have
begge nøgler ved udflytning skal være at man skal betale at låsen
skiftes.
o John forklarer, at mange mister deres nøgler uforskyldt, så det lyder
som en voldsom sanktion.
o Mona (9,1): I vores cykelkælder holder der knallerter, og det må der
jo ikke ifølge reglerne. Hvorfor egentlig det?
o Polle forklarer, at der ikke må holde motorkørertøjer i universitetets
bygninger pga. brandfare.
8. Behandling af forslag vedr. ophævelse af Husordenens § 14, stk. 2 (Vedlagt 2.
indkaldelse)
 Præsentation af forslag om ophævelse af Husordenens § 14, stk 2, ved Hans
(7,1) som vedlagt ved 2. indkaldelse. Der refereres til forslaget, som det
fremgår af 2. indkaldelse.
Diskussion af og spørgsmål til ophævelsesforslaget
 Dirigenten foreslår at forslaget om ophævelse af Husordenens § 14, stk. 2,
tages op til diskussion. Valgmændene skal have mulighed for at stille
spørgsmål til helheden af forslaget.
 Hans (7,1): Grunden til at vi foreslår, at paragraffen i husordenen om at man
maksimalt må bo på kollegierne i 8 år, skal ophæves er at det er praktisk
umuligt for os at håndhæve den, fordi vi ikke har data på hvor længe folk har
boet her
 Jon (1,3): Vi har lige fået en anden forklaring på hvorfor det ikke kan lade sig
gøre. Vi fik at vide at det har noget med lejeloven at gøre.
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 Lars (6,3): Der må have været et oprindeligt formål med paragraffen; at få
plads til nye kollegianere på vores kollegier?
 Hans (7,1): Årsagen til at man indførte paragraffen var at man ønskede at
smide en specifik person ud.
 Rasmus (9,3): Nu til dags er studerende hurtigere til at gennemføre deres
studier. Så det er næppe noget problem med ophævelse af 8 års reglen.
 Jon (1,3): Jeg kan godt lide formålet med paragraffen om en begræsning på
8 år for hvor længe man må bo her. Jeg vil gerne have at man bibeholder
reglen hvis den udformes juridisk forsvarligt af en dygtig jurist.
 Elin (4,1): Man skal da kunne dokumentere at det er et problem, at der er for
få folk der får lov at bo på kollegiet. Hvis det ikke kan dokumenteresm så er
der ikke det store behov for denne paragraf.
 Rasmus (9,3): Selv Uffe Fredens fik nok af at bo her efter 16 år.
 Martin (3,1): Rent juridisk kan 8 års reglen ikke kendes gyldig, når den kun
figurerer i husordnen. Den skal fremgå af lejekontrakten før den gælder.
Dermed kan 8 års reglen under alle omstændigheder først komme til at
gælde for fremtidige beboere.
Afstemning om ophævelse af Husordenens § 14, stk. 2
 Afstemning ved håndsoprækningen: Ingen stemmer imod. 19 valgmænd
stemmer for. 2 valgmænd stemmer blankt. Forslaget om at ophæve
Husordenens § 14, stykke 2, er vedtaget.
9. Valg til KR
 Om hvad arbejdet i Kollegianerrådet indebærer ved Rasmus (9,3)
o Kollegianerrådets medlemmer skal forsøge at varetage beboernes
interesser overfor bestyrelsen fx ombygning.
o KR behandler også klager og fremlejesager, arrangerer Sankt Hansfest, varetager funktionen som optagelsesudvalg, hvor ansøgninger
behandles mv.
o De ordinærer medlemmer af KR honoreres med et beløb der næppe
modsvarer det antal timers arbejde, som der lægges i arbejdet
o Suppleanten får ikke løn, men betragtes som et reelt medlem i KR;
således tæller suppleanternes stemmer på lige fod med de
ordinære medlemmers.
o Dirigenten bemærker at alle Valgmænd er berettigede til at stille op.
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 Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 1 – 3
Mathias Juel Jensen (2,st.) genopstiller. Ingen opstiller udover denne. Mathias
vælges ved akklamation.
 Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 1 – 9
Hans Henrik Juhl (7,1) genopstiller. Ingen opstiller udover denne. Hans
vælges ved akklamation.
 Valg af suppleant for Kollegium 1-3
Aksel Lindbo Larsen (3,st.) opstiller. Han er netop tilflyttet kollegiet i denne
måned og er i færd med at læse Virksomhedskommunikation på
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Ingen opstiller udover denne. Aksel
vælges ved akklamation.
 Valg af suppleant for Kollegium 4-6
Louise Svane Pedersen (6,st.) genopstiller. Ingen opstiller udover denne.
Louise vælges ved akklamation.
 Valg af suppleant for Kollegium 7-9
Lasse Bjerg (7,2) har siddet som suppleant for Kollegium 7-9 i den sidste
periode, men ønsker ikke at genopstille da han fraflytter kollegierne indenfor
overskuelig fremtid.
Mads Kamp (8,2) opstiller. Han har boet på kollegiet i to år og læser til
dagligt Teologi. Ingen opstiller udover denne. Mads vælges ved akklamation.
 Valg af suppleant for Kollegium 1-9
Anne Tidemand-Dal (6,st.) genopstiller. Ingen opstiller udover denne. Anne
vælges ved akklamation.
10. Eventuelt
Tilbud om IKEA-reol til gange med nyrenoverede køkkener


Hans (7,1): En ny IKEA-reol tilbydes alle gange med nyrenoverede
køkkener. Reolen kan fungere som ”rumdeler” og er er ca. 1½ meter bred.
De gange som allerede har købt sådan en reol selv får deres udgifter
refunderet. Den fåes i tre forskellige farver. Der sendes en formular ud, hvor
de enkelte gange kan vælge om de vil have sådan en reol.



Jon (1,3): Det er urimelig forskelsbehandling.
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Diverse afsluttende bemærkninger


Martin (3,1): Kollegierne fejrede 75 års jubilæum i lørdags, men det er også
75 år siden det første Kollegianerråd blev etableret. I den forbindelse
foreslås det, at udbringe en skål for Kollegianerrådet. Der skåles.



Martin (3,1) opfordrer til, at der udråbes et trefoldigt leve for kollegierne. Der
råbes hurra.



Ida Sander (dirigent) takker for god ro og orden.

Valgmandsforsamlingen afsluttes.
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