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REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN 
Tirsdag d. 18. september 2012, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 

1. Valg af dirigent 

Mikkel (5.1) indstilles: Valgt 

Er mødet lovligt indkaldt? – Quorumkravet er opfyldt, men 1. indkaldelse er kommet 2 uger for 

sent, dette tages op til punkt 4. 

2. Valg af referent 

Jonas (5.2) indstilles: Valgt 

3. Valg af 2 stemmetællere 

Martin 3.1: valgt 

Jesper (5.st): valgt 

4. Godkendelse af dagsorden 

a. Procedureforslag 1 – For sen indkaldelse til Valgmandsforsamling v/Martin 3.1 

 

Hans (7.1): Beklager den forsinkede indkaldelse 

Rasmus (9.3): Mener ikke at brugen af stærkeste kritik er nødvendigt. 

Martin (3.1): Mener stærk vending er nødvendigt så vi pointere overfor valgmands-forsamlingen 

at det er os der har mandaterne. 

 

Stemmer for at procedureforslaget vedtages:  

19 for 

0 imod 

1 blank 

Procedureforslag 1 er godkendt. 

5. Kollegianerrådets beretning med særligt henblik på 

Kollegiernes økonomiske situation v/ KR-formand Hans Henrik 

Juhl 

 Der er ikke blevet bedrevet meget siden marts. 

 Sankt Hans festen var trods vejret en succes. 

 Universitetet rettede henvendelse vedr. U-days arrangement, De ville se et kollegium, og 

5.1 blev vist frem. 

 Der er blevet arbejdet med en alternativ renoveringsplan 

 Økonomien er sund, henlæggelser er dog for små ift. De ønskede renoveringsplaner. 

 Der er kommet øgede offentlige udgifter ifbm. Skatter. 

 Renovering af tage (Koll 6, 5 samt 1) og altaner trænger til kærlig hånd 

Rasmus (9.3) Mener vi har lagt flere henlæggelser til side end vi burde have pga hele 

ombygningsplanen, han kan ikke forstå hvorfor hans siger vi har lagt for få til side. 
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Hans (7.1) Henlæggelser og ombygning er 2 forskellige ting, henlæggelser er til renoveringer og 

ikke ombygningsplanen. 

Beretningen er taget til efterretning. 

6. Fremlæggelse af budget 2013 v/John  

 Huslejestigning på 60 kr 

 Merudgifter på bla. Eforen (fornyelse af inventar), el-forbrug samt vandforbrug er 

steget 

 Henlæggelserne er steget og vi forventer at renovere kollegie 1-3’s køkkener, 

gange og opgange. 

 Besparelser på kontorholdsudgifter, EDB-udgifter samt gangrydninger. 

 

Tharben (5.2) Har de 60 kr ikke kunne dække de budgetterede 6 mill. Til renovering af køkkener 

gange mm. 

John: Nej man tager af de henlæggelser vi har. 

 

Rasmus (9.3): Hvad har i tænkt jer at gøre ved Eforen, vil gerne have en uddybning 

John: ”up-shining” af udseendet, kælderen samt inventar  

Rasmus (9.3): Har et forslag til fornyelse af Eforen, tages senere. 

 

Christian (3.1): Spørgsmål til fugtproblemer 

John: Vi er opmærksomme på det 

Dirigent: Vi afslutter da denne diskussion om fugt er teknisk og ikke har relevans for budgettet 

 

Budgettet er vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

7. Tekniske spørgsmål v/Kollegiernes Kontor  

John: Vil lave vinduer i gavlene på Kollegium 8 for at forhindre fugt 

De følger på Kontoret nøje fugtproblemet 

 

Rasmus (9.3): Cykkelrummet ved Kollegium 7-9 lignede et bumbet lokum og det lignede, at folk 

brugte det som eget værksted. Kan man installere faste værktøjer dernede som ikke er til at tage 

med eller flytte på? 

John: Det kunne godt være en mulighed med at man kan afhente værktøj på kontoret.  

En person er ved at lave cykelværksted der og det skal undersøges. 

 

Rasmus (9.3): Foreslår at et af skabene med service i Eforens køkken fjernes og der sættes 

køkkenredskaber i, i stedet for service. 

John: Det vil vi følge op på. 

 

Tharben (5.2): Vedr. fugtproblemer på 9 stuen, kan man få en luftskakt eller anden form for 

udsugning? Kommentar vedr. udskiftning af inventar på Eforen: Det er ikke stolene der skal 

udskiftes på Eforen, de er okay, holder godt. 

John: Der er andre end fulde mennesker der benytter Eforen. 

Hans (7.1) Årsagen til at vi har ”grimme” stole på Eforen er netop at de kan klare lidt af hvert. 
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Pavel (7.2): Hvornår får vi nye brusehoveder 

John: Det kommer i den nærmeste tid. 

 

Pavel (7.2): Rusuge (onsdag d. 29 august), al for meget larm fra samfundsfaglig kantine 

Hans (7.1): Der var tidligere en fast regel om, at de ikke må åbne vinduerne ud mod Kollegierne. 

Hvis de holder en støjende fest så send en mail til KR, eller ring hvis det er uopsætteligt. I den 

pågældende situation var Hans ovre for at bede dem lukke vinduerne, hvilket skete. 

Pavel (7.2): Kan vi få dem til at sætte plastik for vinduerne så folk ikke åbner når de er fulde 

Hans (7.1): Nej, det kan vi ikke håndhæve 

John: Foreslår, at man laver en skriftlig klage, så der er noget officielt på skrift 

Rasmus (9.3): Måske kender de nye psykologer der er rykket ind i samfundsfaglig kantine ikke 

retningslinjerne, så de skal evt gøres opmærksom på dette 

 

Camilla (7.3): Udskiftet toiletpapirsholdere, og der kan de ikke selv udskifte papiret. Kan vi få en 

nøgle så vi selv kan gøre det 

Simon (7.st): Man kan bruge 2 gafler! 

John: Det kigger vi på: 

 

John: Rydning af gangene i den kommende tid.  

-Gangarealer og altaner er flugtveje og skal holdes fri. 

-Der må i øvrigt ikke stå ildelugtende affaldsposer på gangene. Fjern dem. 

-Der bliver lavet Parkeringszoner på alle offentlige veje (4 timers parkering) Vi arbejder på at 

frede vores parkeringspladser ved Kollegierne så vi ikke kun kan holde i 4 timer. 

 

Tharben (5.2): Snakkede med ham der hentede batterier, er det muligt at alle indgange har en 

”batterisamleting” og man så samler det et centralt sted til ham der henter batterier. Er det muligt 

at sortere mere i affaldet 

John: Det er ikke muligt at lave yderligere affaldssortering. 

 

Camilla (7.3): Vedr. den nævnte ændring af Parkeringsforhold, kan vi evt. skaffe private 

parkeringsbiletter? 

John: Ved endnu ikke hvordan det kommer til at fungere, men evt. nogle skilte hvor der er 

reserveret til Kollegierne. Han vil følge op på det. 

 

Martin (3.1): Vedr. Altanerne, er alle flugtveje? 

John: Ja 

Martin (3.1): Det tror jeg ikke folk er klar over, foreslår at kontoret sender en officiel skrivelse ud 

John: Ja det er muligt. 

Tharben (5.2): Vedr. Parkering, foreslår også en parkeringsbillet man kan have, til når en alumne 

har besøg af en bilist. 

 

Anki (5.1): Cykelskuret ved statsbiblioteket har en cykelpumpe som ikke virker 

John: Ring til kontoret 
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John: Nye køkkener er kommet på Kollegium 8. Opsætning af ting samt maling på køkkenskabe 

er, som gjort opmærksom på, forbudt. På 8.1. har man fejret dette ved at overmale helt nye 

køleskabe med sprittusch. Der er skrevet på alle køleskabe og det synes han er for dårligt da de 

har gjort opmærksom på at dette er forbudt. Vi har besluttet at anskaffe magnetlister for at undgå 

tegninger på køleskabe, desuden har de lavet mærkater med indstikslomme til køkkenskabe så 

man kan sætte navn i, desuden kan man også få printet strimmel ud på kontoret til at skrive 

værelses nr. i. Vil opfordre valgmands-forsamlingen at tage dette op senere 

8. Behandling af indkomne forslag 

a) Beslutningsforslag 1 – Markedsføringsreglement v/KR  

 

Hans (7.1): Motivationen er, at vi har oplevet aggressiv markedsføring fra virksomheder. Man har 

bl.a. været inde og banke på folks værelsesdøre. Yderligere er der problemer med at 

opslagstavlerne fyldes op med kæmpe plakater. Desuden opleves det at kollegienære ting 

fjernes fra opslagstavlerne. Ydermere sættes der opslag med tape på vinduerne. 

 

Mads (8.2): Fik 4 redbulls fordi folk kom og bankede på hans dør. Synes det er godt de kommer 

Simon (7.st): Synes det er irriterende, at de kommer og forstyrrer ved dørene. 

Bjarke (3.1): Har ikke oplevet at det er et problem med aggressiv markedsføring. Er det virkeligt et 

så stort problem. 

Hans (7.1): Der er flere der har oplevet det som et problem, mener at der er stor forskel på om det 

er køkkenet hvor folk kommer med flyers og andet eller om det er soveværelset 

Nanna (3.3): Er utryg ved at fremmede kommer ind med markedsføringsstof. 

Hans (7.1): Den der lukker folk ind har ansvaret for dem som vedkommende lukker ind 

Tharben (5.2): Det er jo fint hvis Red Bulls og andre vareprøver står i køkkenet. 

Martin (3.1): Gilette har sendt vareprøver til kontoret i stedet, og så kunne man hente dem der, så 

dette er også en mulighed. 

Anne (2.2): Den store musikavis kommer der alt for mange af, jeg har forsøgt at kontakte dem, 

men de har ikke gjort noget ved det, kan vi få KR til at tage sig af det. 

Hans (7.1): Det er et problem og også derfor vi har lavet dette markedsføringsreglement 

Pavel (7.2): Hvis man har lukket folk ind skal man så følge dem ud igen, eller hvordan strækker 

vores ansvarsomfang sig 

Tharben (5.2): Du har ansvar for dem indtil de går ud igen 

John: Vi har desværre ikke mulighed for at få varene på kontoret for virksomhederne vil ud med 

produkterne direkte til folk 

Nanna (3.3): Kan man frabede gentagne forsøg på spam af kollegianerne fra marketingsfolk? 

Tharben (5.2): Vi skal gøre virksomhederne opmærksomme på at det er sværere at komme ud 

med reklamer og vareprøver og at de kan komme med vareprøver og reklamer til kontoret 

Hans (7.1): Vi har endnu ikke besluttet i beslutningsforslaget for markedsføringsreglementet om 

der evt. skal dato på hvor lang tid opslag må hænge 

Rasmus (9.3): KR skal heller ikke overbebyrde sig selv med alt for specifikke krav, hold det smidigt 

for deres egen skyld. 

  

Stemmer for forslaget: 18 

Stemmer imod: 0 

Stemmer, blank: 2 
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Dirigent: KR har hermed bemyndigelse til at udfærdige et markedsføringsreglement 

 

b) Resolutionsforslag 1 – Behørig rettelse af Husordenen v/Martin 3.1  

 

Martin (3.1): Motiverer for Resolutionsforslag 1 

Hans (7.1): Beklager meget. Det skal vi selvfølgeligt råde bod på. Vil lade det op til 

valgmandsforsamlingen om Martin skal have en Royal Stout af Kollegianerrådet. 

Tharben (5.2): Mener, at Hans skal give den Royal Stout. Så han har fremstillet et ændringsforslag 

til Resolutionsforslag 1. 

Christian (3.1): Hvordan har Hans det med ændringsforslaget? 

Hans (7.1): Er imod at han selv skal betale en Royal Stout, da det må være Kollegianerrådets 

ansvar. 

John: Mener at KR skal betale da han har lagt det i budgettet 

Bjarke (3.1): Mener at det må være op til KR bagefter om de vil gøre Hans ansvarlig for at betale. 

Dirigent: Vi lukker for debatten nu 

 

Stemmer for Tharbens ændringsforslag 

Stemmer for: 5 

Stemmer imod: 4 

Stemmer, blanke: 11 

Ændringsforslaget er vedtaget med den rettelse at Hans (7.1) skal betale boden. 

 

Stemmer for samlede forslag med ændringer 

Stemmer for: 6 

Stemmer imod: 2 

Stemmer, blanke: 12 

 

Dirigent: Resolutionsforslaget med ændringsforslaget er vedtaget. 

9. Renovering af Kollegierne, diskussion af ombygningsplan  

Tharben (5.2) fremlægger oplægget til ombygningsplanen:  

-Vi skal have etableret eget toilet og brusebad på værelset 

-nye vinduer 

-en form for luftudskiftning 

-gulvvarme. 

-Jordvarmeanlæg i parken er også en mulighed, der har været en ude at undersøge muligheden 

for dette, og det kan godt lade sig gøre 

-Entré som i (koll. 7-9) 

Gennemgår tegninger over, hvordan værelserne skal se ud. 

 

Hans (7.1): Vedr. luftanlæg, der vil være et centralt udluftningsanlæg som er påtvunget, evt. med 

varme eller ej. Da dette ville kunne få den fugtige luft ud og mindske problemet med skimmel. 

Nanna (3.3): Synes det er fantastisk at folk har lavet denne plan, jeg mener dog at det er en 

ombygning og ikke en renovering. Vi vil ovre ved os ikke have bad og toilet på værelset da 
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værelserne så bliver meget mindre. Det kræver rigtigt meget at lave et bad der ikke fugter, dette 

kan blive et problem når badet er på værelserne. 

Bjarke (3.1): Vi snakkede om det samme, og mener at værelserne bliver for små med bad. 

Vi er meget possitive over for alle de grønne initiativer i forslaget, kan man evt tænke over at 

medtage isolering i murværket i forslaget 

Camilla (7.3): Jeg kan ikke se, at bad og toilet vil fungere i praksis med de nuværende størrelser 

af værelserne. Dem der i øjeblikket har bad på værelserne har værelser der er mere aflange. 

Man skal erkende, at vores kollegier er ikke luksuskollegier og jeg mener ikke, at det er 

nødvendigt at tilføje bad samt toilet. 

Hans (7.1): Vi vil lave det som et forsøg, så ikke over det hele. Dette er som et forsøg på at 

imødekomme ønsket fra kollegiebestyrelsen om at få bad og toiletter på værelserne 

Det er ikke muligt at lave isolering af vægge. Vi har ikke taget højde for indretningen af toiletter, 

da planlægningen stadig er i et tidligt stadie. Vedr. pladsen så er der ligeså meget plads i 

værelserne i renoveringsforslaget som i værelserne på 7-9. 

Rasmus (9.3): Vi er enige i alt i forslaget undtagen det med toilet og bad. Fangede ikke spgm om 

nye vinduer i oprindelige stil. 

Hans (7.1): Oprindeligt var der 3 fag, vi kunne også se på mulighed for et vindue skal kunne 

åbnes 

Erik (1.3): Hvorfor vil I lave om, er der et ønske om det viser statistikken en tendens til faldende 

ansøgertal? 

Simon (9.st): Dette skal bare ses som en alternativ model til det forslag der var i forbindelse med 

ombygningsplanen fra Kollegiebestyrelsen. Så hvis der engang kommer en ny ombygningsplan 

har vi et alternativ parat 

Hans (7.1): Idéen med eget toilet og bad kommer nede fra Vendelystkollegiet. 

Tharben (5.2): Vi har snakket med en energi-ekspert og hun mener, at det er smart at fjerne 

radiatorer. Ifbm. Fornyelse af tagene er der mulighed for at lægge isolering. 70-80% af vores 

varmeforbrug vil kunne blive dækket af et jordvarmeanlæg. 

Nanna (3.3): Det er ikke bare et forsøgskollegium, der er folk der bor der.: Vi skal ikke sidde her og 

sige at det er en god idé, hvis vi ikke synes det. Jeg vil ikke have et lille værelse. Lige meget hvor 

mange forsøgskollegier I laver skal der nok være nok ansøgere, grundet placeringen, så det skal 

ikke være det der afgør det, man skal da lytte til os i stedet for. Stort fællesrum er en fed idé 

Mats (6.1): Er bad og toilet installeringen på værelserne for at imødekomme kvindelige ansøgere 

til kollegierne.  En anden ting er at det vel vil medføre en væsentlig huslejestigning 

Hans (7.1): Vi har ikke færre ansøgere som er kvinder end mænd, men der kommer færre kvinder 

ind. Jeg mener ikke at vores kollegiefrom er gået af dage, men den er en niche. 

Mats (6.1): Tilføjer at alle kvinder på (6.1) er glade for den nuværende bad og toilet situation. 

Hans (7.1): Det kommer klart til at have en anden pris at hvert værelse får eget toilet og bad. 

Simon (9.st): Ombygningsplanen var blevet gennemført hvis de havde haft pengene uanset om 

vi ville det eller ej. Så renoveringsforslag skal ses som en måde at få indflydelse, hvis der engang 

igen skulle komme en ombygningsplan. 

Anne (2.2): Ærgeligt der ingen mål er på tegningen som Tharben (5.2) viste. 

Tharben (5.2): Værelset skulle ca være 9 m2, badeværelset på ca. 2 m2 samt gang på ca. 1 m2 

Anne (2.2): Det vil se dumt ud at vi har en bestemt type vinduer kun på Kollegium 1 

Hans (7.1): Vinduerne skal skiftes over det hele alligevel, så de vil ikke kun blive skiftet på 

forsøgskollegiet. 

Martin (3.1): Ombygningen kommer på et eller andet tidspunkt, det er bare et spørgsmål om tid. 
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Det vigtigste KR kan gøre at de ikke bare siger nej og ja, men at de retter fokus på at løse 

problemer. Vi kan få indflydelse hvis vi viser at vi vil diskutere og komme med forslag og ikke bare 

sige nej. Derfor er det meget vigtigt at vi diskuterer en renoveringsplan. 

Hans (7.1): Det her er vores forsøg på at søge indflydelse i en bestyrelse hvor vi har mindretal, vi 

får ikke indflydelse ved bare at sige nej. 

Tharben (5.2): Jeg tog idéen med bad og toilet med for at se hvordan folks holdning var til det. 

Reaktionerne tages til efterretning. 

Nanna (3.3): Vi skal ikke tage et forslag med til bestyrelsen bare for at få indflydelse, hvis det er et 

forslag som kollegierne ikke vil have. 

Hans (7.1): Vi tager bestyrelsens vigtigste punkter og vores egne og forsøger at lave et 

kompromis. 

Christian (3.1): Forstår ikke hvad der går igennem hovederne på bestyrelsen. Hvis det handler om 

at lave et sexet projekt hvor man kan få penge i kassen, er det miljøvenlige tiltag en rigtig god 

idé. Vi skal ikke lytte til hvad man tror folk vil have i fremtiden, men hvad de nuværende beboere 

ønsker 

Martin (3.1): Bestyrelsen vil også have at kollegierne fungere fremragende langt ude i fremtiden 

Afsluttende kommentarer til KR’s renoveringsforslag 

Tharben (5.2): Vi kan lave et forslag om to modeller, en hvor vi beholder renoveringsforslaget som 

det er og en hvor vi stryger idéen med eget bad og toilet. 

Nanna (3.3): Jeg håber at I har lyttet til at ingen af valgmændende ønsker toiletter og bad på 

værelserne. 

Simon (7.st): Det handler ikke om hvad vi gerne vil, men hvad vi kan få gennemført. 

Valgmandsforsamlingen ønsker ikke bad og toiletter på værelserne  

10. Valg til KR 

a) Valg af ordinært medlem til KR for kollegium 1 – 3 

Kandidater: Helene (2.3) og Bjarke (3.1) 

 

Stemmer for Helene (2.3): 7 

Stemmer for Bjarke (3.1): 3 

Stemmer, blankt: 8 

 

Helene (2.3) er valgt. 

 

b) Valg af ordinært medlem til KR for kollegium 4 – 6 (ét år) 

Kandidater: Tharben (5.2) 

 

Tharben (5.2) vælges ved akklamation. 

 

c) Valg af ordinært medlem til KR for kollegium 1 – 9 

Kandidater: Bjarke (3.1), Hans (7.1) 

 

Stemmer for Bjarke (2.3): 2 

Stemmer for Hans (7.1): 15 

Stemmer, blankt: 1 
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Hans (7.1) er valgt 

 

d) Valg af suppleant for Kollegium 1 – 3 

Kandidater: Julie (1.2), Bjarke (3.1) 

 

Stemmer for Julie (1.2): 12 

Stemmer for Bjarke (2.3): 2 

Stemmer, blankt: 4 

 

Julie (1.2) er valgt 

 

e) Valg af suppleant for Kollegium 4 – 6 

Kandidater: Jesper (5.st) 

 

Jesper (5.st) vælges ved akklamation 

 

f) Valg af suppleant for Kollegium 7 – 9 

Kandidat: Simon (7.st) 

 

Simon (7.st) vælges ved akklamation 

 

g) Valg af suppleant for Kollegium 1 -9 

Kandidat: Bjarke (3.1), Daniel (8.2) 

 

Stemmer for Bjarke (3.1): 13 

Stemmer for Daniel (8.2): 4 

Stemmer, blankt: 1 

 

Bjarke (3.1) er valgt 

11. Eventuelt 

Tharben (5.2): Vi har genopstartet alumneforeningen. Vi har netop holdt en succesrig Hvid Fest, 

og er i gang med at planlægge næste fest. Vi har et fest- og event-team som man kan melde til, 

hvor man kan være med til at lave ugentlige arrangementer, fester, udflugter, mv. Vi mangler et 

par bestyrelsesmedlemmer så der kommer en generalforsamling her i fremtiden. 

Nanna (3.3): Jeg er desværre selv så småt på vej ud af alumneforeningen, men kan stærkt 

anbefale det. 

 

Martin (3.1): Vil bede folk om at udbringe en skål og et leve for Parkkollegierne. 

 

Hans (7.1):Takker for valget og en god valgmandsforsamling. Opfordrer valgmændene til at 

drikke resten af Kollegianerrådets øl, så der ikke skal slæbes så meget ifbm. oprydning. 

Dirigenten takker for overvejende god ro og orden og nedlægger sit hverv 

Valgmandsforsamlingen bliver hævet. 


