KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS
KOLLEGIANERRÅDET

REFERAT AF VALGMANDSFORSAMLINGEN, EFTERÅR 2011
Tirsdag d. 20. september 2011, kl. 19.00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6
1.

Valg af dirigent
Nikolaj H. Stenberg

2.

Valg af referent
Anne Tidemand-Dal (9 st.)

3.

Valg af 2 stemmetællere
Simon S (7 st.) og Martin Rosenørn (3.1)

4.

Godkendelse af dagsorden
• Dirigenten konstaterer at Valgmandsforsamlingen (VF) er lovligt indkaldt, da
denne er indkaldt mindst seks uger før dens afholdelse.
• Der er ingen indvendinger mod dagsordenen. Foreløbig dagsorden er i
overensstemmelse med vedtægten, og der er ikke indkommet
ændringsforslag. Tredje og foreløbige dagsorden bliver derfor ”Endelig
dagsorden”.
• Dirigenten bemærker, at 18 valgmænd er mødt op, og at
Valgmandsforsamlingen dermed er beslutningsdygtig, da der er quorum.
• På baggrund af ovenstående godkender VF dagsordenen.

5.

Kollegianerrådets beretning (vedlagt 3. Indkaldelse) med særligt henblik på
Kollegiernes økonomiske situation
Martin (3.1) – oplyser, at det det ikke blot er svindel og omgåelse af kollegiernes
reglement, men også strafbart at forfalske sin indskrivningsbekræftelse, idet man
herved begår dokumentfalsk.

6.

Fremlæggelse af budget for 2011 ved John (Vedlagt 3. Indkaldelse).
Frederik C (8.3) – spørger hvordan det kan være, at man i note 10 i budgettet kun
budgetterer med 12.000 kr.
Svar: Det er blot et budgetteret beløb og ikke et endeligt beløb. Budgettet er
vedtages enstemmigt - ingen imod – ingen blanke.

7.

Tekniske spørgsmål ved Kollegiernes Kontor (John).

Ombygningsplanerne:
- Martin 3. 1: Kan man give et tidsperspektiv for hvornår der sker ombygning, da 3.1
nødigt vil investerer i genstande der kunne vise sig pludseligt at falde i værdi
pga. ombygning.
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- Svar: Midlerne skal findes før der bliver sat gang i ombygningen, men der vil blive
givet et tidsperspektiv for ombygningen inden året er omme.

Rengøring:
- Thorsten (5.1): Er det meningen at semesterrengøringen skal være et supplement
til den ordinære rengøringen, således at semesterrengøringen sørger for de
områder der halter rengøringsmæssigt fordi rengøringsselskabet ikke gør det
ordentligt? Hvad er standard egentlig?
- Svar: Der ligger en klageformular på nettet som, når udfyldt, straks sendes videre
til rengøringsselvskabet. Kontoret tjekker desuden op på de ting der er klaget
over på dagen. John vil gerne opfordre alle til at udfylde klageformularen på
nettet således at eventuelle problemer med rengøringen kan blive opdaget og
forbedret.

Musikrummet over Eforen:
- Martin (3.1) Musikrummet ser ud som om det bliver brugt som opbevaringsrum for
trommesæt og forstærkere, idet der indtil videre er tre trommesæt i rummet. Er
det meningen, at det skal fungerer som opbevaringsrum?
- Svar: Der skal være plads til at man ikke skal slæbe sit trommesæt frem og
tilbage hver gang man skal øve sig. Kontoret har ikke tænkt sig at gribe ind før
der kommer en klage over tingenes tilstand. John vil gerne foretage en rydning
af rummet såfremt det er til gene for de udøvende, men gør det kun på
opfordring.
- Louise (6 st). Kan man få lydisoleret af hensyn til kollegianerrådsmøder.
Svar: John foreslår at man lukker af for øvning under KR møder.

Parkeringsmuligheder:
- Anne (9st.) – Som beboer på kollegiet, samt for familie og venner som besøger en
på kollegiet, er det nærmest umuligt at få en parkeringsplads ud for kollegierne
7-9. Kan man arbejde videre på mulighederne for at skaffe parkeringspladser
til kollegiets beboere og besøgende? Som mulighederne er nu er
parkeringspladsen optaget af ansatte på sygehuset og universitets personale
samt studerende. Dette gør det umuligt at få en parkeringsplads. Jeg har
forhørt mig hos Aarhus Kommune hos ”Trafik og Veje” og de har svaret at
såfremt kollegierne indsender en ansøgning om betalingsparkering vil
kommunen se på sagen. Det der kommer til at ligge i denne løsning er at
området så bliver betalingsparkering, men at beboere og andre som har
behov for at parkere her får udleveret parkeringstilladelse til at sætte i forruden.
Således kan både ansatte på kollegierne, håndværkere, rengøringspersonale
og ikke mindst kollegianerne selv både dem der ejer bil og dem som ofte har
mulighed for at låne en bil får en parkeringsplads. Jeg har selv igennem
mange års beboelse af kollegierne været generet af aldrig at kunne få en
parkeringsplads eller få besøg af familie og venner i bil uden at få en bøde i
forruden så jeg håber situationen kan bedres for kommende beboere.
- Svar: John vil arbejde videre med det og Anne giver navn på kontaktperson i
kommunen.
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Trådløs router på køkkenet:
- Rasmus (9.3) – Vi har overvejet muligheden for at få en trådløs router i vores
køkken kan det lades sig gøre?
- Svar: NEJ, problemet er at folk flytter ind og flytter ud og hvor skal ansvaret
placeres når der begås ulovligheder og routeren er fælles. John foreslår at man
blot vælger en som bor nær køkkenet og som så deler sin router. Så ved man
altid hvor ansvaret skal placeres.

Navneskiltene ved dørene:
- Mads (6.1) – Hvad er visionen for de små blanke navneskilte, der hænger ved
hver dør?
- Svar: Det administreres af hver enkelt kollegianer. Så er der mulighed for at man
selv kan klæbe/skrive navn på.
- Hans (7.1) – Mener ikke der er svaret på spørgsmålet. Kan man få en
navnskiltsholder hvor man kan sætte et stykke papir i som nemt kan udskiftes?
Det ville være smart og billigere end den dymo min gang har investeret i.
- Christoffer (2.1) – Påpeger at udprintning fra computer af navn, samt tape til
opklisteren udenfor døren oven på den blanke plade virker uovertruffent.
- Jens (9 St) – Det ville være smart hvis de var magnetiske.

Kollegiernes fremtidsplaner:
- Lars. (4.3) – Er der planer om at kommunehospitalet engang skal omdannes og
blive en del af kollegierne i Universitetsparken når hospitalet forlades til fordel
for Skejby.
- Svar: Det er ikke blevet forelagt bestyrelsen, men man ser med positive øjne på
projektet, blandt andet patienthoteller er udformet på en måde der gør det
meget attraktivt til kollegieanvendelse. Alumneforeningen arbejder på det.
John takker af og glæder sig, måske for tidligt, over at der ikke har været
spørgsmål omkring og til støvsugerne.
Formanden har fødselsdag og der afsynges fødselsdagssang.
8.

Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

9.

Valg til KR
- Jens (9 St.) Spørger ind til om man kan stille op til en post som repræsentant for
en gang man først flytter ind på den følgende måned.
Dirigenten: Vil tillade det, såfremt der ikke er nogen som er valgbare og stiller
op til den post man ønsker, da disse i så fald vil have fortrinsret.
Kollegianerrådsarbejdet:
Afgående formand for Kollegianerrådet Rasmus (9.3) fortæller om
kollegianerrådsarbejdet. KR agerer bindeled mellem bestyrelsen og
kollegianerne. KR står for at arrangere Skt. Hans sammen med KIF, samt behandler
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dispensationer, fremleje og behandling af klagesager fra beboerne. De fire
ordinære KR medlemmer sidder ligeledes i kollegiernes bestyrelse. De ordnære
medlemmer i KR får løn, nemlig deres til enhver tid værende husleje før skat. KR
holder som udgangspunkt møde hver tirsdag kl.19.15 hvor sagerne behandles.
Suppleanterne indgår i det daglige arbejde på lige fod med de ordinære
medlemmer. De ordinære medlemmer forventes at møde op, det gør
suppleanterne ikke. Det er kun de ordinære medlemmer der varetager kontortiden
hver tirsdag fra 19.15-19.30, såfremt der ikke er møde.
Præsentation af medlemmerne af KR i den forgangne periode
Ordinære medlemmer
• Forretningsfører Hans Henrik Juhl (7.1) for kollegium 1-9
• Optagelsesudvalg Mathias Juel Jensen (2.st) for kollegium 1-3
• Optagelsesudvalg Thorsten Iversen (5.1) for kollegium 4-6
• Formand Rasmus Hjort Iversen (9.3) for kollegium 7-9
Suppleanter
• Anne Tidemand-Dal (9.st) som suppleant for kollegium 1-9
• Louise Svane Pedersen (6.st) som suppleant for kollegium 4-6
a. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 1 – 3 (ét år)
Kandidater: Ditte (2 St.) stud. jur. og Helene mat. oecon. (2.3).
Resultat: Helene 13 stemmer - Ditte 4 stemmer – 1 blank stemme.
Tillykke til Helene.
b. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 4 – 6
Kandidat: Thorsten (5.1) – ingen modkandidater.
Resultat: Thorsten er valgt.
Tillykke til Torsten.
c. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 7 – 9
(Simon S erstattet af Louise 6 St. som stemmetæller pga. Inhabilitet.)
Kandidater: Simon O, (9 St.) stud. jur. – Frederik, (8.3) stud. scient. pol.- Simon S, (7
St.) stud. jur.
Resultat 1. runde: Simon O 6 stemmer – Frederik 4 stemmer – Simon stemmer 5 og
3 blanke
Resultat 2. runde: Simon O 9 stemmer - Simon S 6 stemmer – 3 ugyldige stemmer
(da bl.a Pia Kjærsgaard, så vidt vides, ikke beboer kollegierne).
Tillykke til Simon O. (9 St.)
d. Valg af suppleant for Kollegium 1-3
Kandidater: Erik Winter Paisley (in absentia) foreslås at modtage valg af Hans
(7.1) - Christoffer (2.1)
Resultat: Da Erik Winter Paisley er fraværende og Christoffer (2.1) ikke har nogen
modkandidater tilstede er han valgt.
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Tillykke til Christoffer.
e. Valg af suppleant for Kollegium 4-6
Kandidat: Louise (6 St.)– ingen modkandidater.
Resultat: Louise er valgt
Tillykke til Louise.
f. Valg af suppleant for kollegium 7-9
Kandidat: Simon S (7 St.) stiller op - ingen modkandidater
Resultat: Simon S er valgt.
Tillykke til Simon S
g. Valg af suppleant for Kollegium 1-9
Kandidater: Erik Winter Paisley (fraværende) foreslås til at modtage valg af Hans
(7.1) Jens (9 St.) stud. psych – Bo (3.3) stud. scient.
Resultat: Jens 7 stemmer - Bo 11 stemmer.
Tillykke til Bo
10.

Eventuelt
Afgående formand Rasmus vil gerne reklamere ekstraordinært for torsdag d. 22/9
EFOR-QUIZ i anledning af at Kollegierne deltager i Sundhedssyrelsens Kun med
Kondom-kampagne med en quiz i kategorien SEX.
Rasmus takker af efter 4 år og ønsker held og lykke frem over til det nye
kollegianerråd.
Mathias (2. St.) – siger farvel og tak – dejlige mennesker dejlige oplevelser. Håber
at vende frygteligt tilbage efter sin dannelsesrejse. Farvel og på gensyn.
Martin (3.1) – SKÅL og et trefoldigt leve for kollegierne
- Dirigenten takker for god ro og orden.
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