KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS
KOLLEGIANERRÅDET
Side 1 af 2

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR VALGMANDSFORSAMLING
DEN 13 DECEMBER 2011 I EFOREN
Der er sket lovlig indkaldelse, og der er den fornødne valgmandsrepræsentation.
1. Valg af dirigent
Simon Skarum blev valg til dirigent.
2. Valg af referent
Simon Overballe valg til referent.
3. Valg af 2 stemmetællere
Martin(3.1) og Jesper(5.st) valgt som stemmetællere
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
a. Beslutningsforslag om kollektiv indmeldelse i Lejernes LO
Anne fremlægger om oprettelse af en beboerrepræsentation.
- Beboerrepræsentation skal vælges til tre personer herfra. Formålet er at man får
repræsenterer beboerne
- En række beføjelser til BR som kan læses i dias.
- Det forslås at der oprettes en beboerrepræsentation og at det er KR suppleanterne
som vælges til den.
- Det viser sig dog at der er problemer med oprettelsen, da der i vores tilfælde ikke
er den fornødne lovhjemmel jf. beboerrepræsentations bekendtgørelsen § 1, stk.1.
- Hvis vi alligevel ønsker at oprette en beboerrepræsentation så skal der være 50 %
fremmøde til beslutningen.
- Alternativet er en individuel indmeldelse i LLO, da en beboerrepræsentation
umiddelbart er fremgangsmåde hvis man ønsker kollektiv indmeldelse.
Mikkel fortæller om lejernes LO.
- Der er tale om at alle bliver medlem, dog med individuel indmeldelse, hvorefter der
i den forbindelse kan køres enkeltsager.
- Der oplyses om fordelene og om hvad LLO kan gøre for os.
- Endvidere gennemgår Mikkel de ulemper som kan være ved indmeldelse.
- Fremlæggelsen er upartisk.
Powerpoints lægges op.
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Debat om at anmodning om et lovforslag, eller rettelse til beboerrepræsentationsbekendtgørelsen § 1,
stk.1.
Længere debat om BR og LLO. Stor uenighed om hvorvidt en indmeldelse i LLO er hensigtsmæssig i vores
tilfælde. Der vil blive nedsat i udvalg til at se nærmere på dette.
Urafstemning. Det skal stemmes for og imod urafstemning. Afstemning er ikke anonym. Resultatet bliver
at 11 stemmer for, hvorefter der skal foretages en urafstemning om BR og kollektiv indmeldelse i LLO.

b. Forslag om ændring af husordenens § 1, stk. 1, 5.pkt.
Bortfalder.
c. Beslutningsforslag om etablering af indstillingsudvalg til fordeling af værelser.
Vi skal finde ud af hvordan værelserne specifikt skal fordeles, og her vil KR opfordre til at der nedsættes et
udvalg. Dem der er interesseret i at være del af udvalget skal melde sig til Hans.
De modeller som udvalget udarbejder, skal kollegianerne i 1-3 efterfølgende stemme om ved
urafstemning.
6. Eventuelt
Ros og ris til mødet og KR.
Forslag om at bliver lagt op på kollegie8000, kritik herimod.
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