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REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN EFTERÅR 2014 
Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 19.00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 

26 valgmænd er fremmødt, samlet Kollegianerråd og repræsentanter for kontoret. 

1. Valg af dirigent 

 Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm 

o Valgt. 

2. Valg af referent 

 Kollegianerrådet indstiller Simon Skarum 

o Valgt 

3. Valg af 2 stemmetællere 

 Andreas, 9,1. 

 Jóvør, 8,3. 

4. Godkendelse af dagsorden 

 Indkaldelse er sket rettidigt. 

 Dagsorden godkendt 

5. Kollegianerrådets beretning med særligt henblik på Kollegiernes økonomiske 

situation. 

 Hans, KR: 

o Sankt Hans: Stor succes. Sket i fællesskab med Studenterhus Aarhus, og det 

har været godt. 

o Overdragelse af Kollegierne til AAUF:  

 Har formelt fundet sted, pr. 1. juli. Sket stille og roligt. Godt 

arrangement i forbindelse med overdragelsen. 

Universitetssamvirket nedlægger sig selv i løbet af efteråret. 

 Bestyrelsespost er muligvis sikret. KR indkaldt til møde med rektor og 

AAUF. 

o Dagligt virke: 

 Dispensationsansøgninger, klager, afgørelse af skærmydsler. 

 Vi har fået flagstang. 

 Arbejder på opslagstavler på gangene. 

 Arbejder med digitalisering af arkiv over værelsesnavne og 

donatorer. 

 Nilles, 5. st.: Kan man få værelsesnavn oplyst? 

o Hans: Ja, ved henvendelse. 

6. Fremlæggelse af budget for 2015 ved John (Vedlagt 3. indkaldelse) 

 John, kontoret: Småhuslejestigninger på 2 %. Sker på grund af stigninger på vand, 

varme og henlæggelser. Henlæggelser vurderes ikke til at være tilstrækkelige til 

fornyelse og vedligehold. 



KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS 
KOLLEGIANERRÅDET 

 
SIDE 2  AF  8  

U N I VER S I T ET SP AR K EN  ·  BY GN I N G 1197  ·  80 00 A AR H U S ·  T L F . :  894 2 7 294 ·  MAI L :  K R @KOL L .AU .D K  

 Hans, KR: Elektricitet: Udgiften falder, men i beregningen er der stilet an til at bruge 

mere strøm end vi plejer 

o John, kontoret: Nej, vi får gevinster fra NRGi. Det er skønnet lidt højere i år. 

 Hans, KR: Stigning i renholdelse på omkring 50.000 kr. Hvad kommer det af? 

o John: Nej, den er faldet. Vi har haft medhjælp på renovering af 

køkkenener, og derfor falder de lidt. 

 Hans, KR: Almindeligt vedligehold stiger kraftigt? 

o John: Ja, vi får lidt udgifter. Fx kloak og faldstammer. 

 Hans, KR: Fald i vedligehold af IT-netværk? 

o John: Vi havde budgetteret en del mere til nye switches til netværket. Dem 

får vi betalt ud i år, så det er blot almindeligt vedligehold og drift i år. 

 Tharben, KR: Henlæggelser. Revisoren siger altid at vi ikke har nok. Hvad ville være 

nok? 

o John: Ikke beregnet, men der er lavet en stor renoveringsplan for 

Kollegierne er lige pt., som er godt på 100 millioner. Faktisk en beskeden 

huslejestigning i forhold til renoveringen. 

o Tharben: Skal man ikke hen at låne? Udbetalingen af dette kan vel 

strække sig over en lang periode? 

o John: Selvfølgelig. Men henlæggelserne er også med hensyn til almindelig 

drift. 

o Tharben: Kunne være interessant at se beregning for hvad ”nok” 

henlæggelser ville være? 

o John: Selvfølgelig. Det er også det vi arbejder på. 

 Godkendelse af budget: 25 stemmer for. Enstemmigt vedtaget. 

7. Tekniske spørgsmål v/ Kollegiernes Kontor 

 Andreas, 9, 1.: Vi har et stort kælderrum hvor man går igennem ned til kælderen, i 

gennemgangen mellem Kollegium 9 og 8. Kan man få lov til at stille et 

bordfodboldbord der. 

o John, kontoret: Jeg vil gerne undersøge det. Har ikke noget problem med 

det. Det er udelukkende brandmyndighederne. 

o Tharben: Alumneforeningen vil meget gerne være med til at købe 

bordtennis/bordfoldbold-bord 

 Johannes, 4,2.: Mulighed for maling af altangelændere? 

o John: Det er en del af renoveringsplanen, I må ikke gøre det selv 

 Johannes, 4,2.: Mulighed for genbrugscontainere til metalaffald? 

o John: Ikke umiddelbart. Vi har spurgt. 

 Heri 8,1.: Må man sætte lidt plast til afskærmning op på altanen? 

o John: Umiddelbart er det ikke et problem. Det afhænger af lokalplanen. 

o Hans: Det er mest på Kollegium 7, hvor der er altaner over 

hovedindgangen, for at folk ikke får krukker og glasskår i hovedet. 

 Henriette, 3,2.: Toiletterne har vi døjet med længe. De stopper og de lugter. 

o John: Det er noget vi arbejder med. 
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o Poul: Vi skifter dem hen ad vejen. Vær opmærksom på at skylle ordentligt 

ud. Brug rigeligt med vand! 

o John: Der er mere ”flow” i de nye toiletter. Vi er opmærksomme på 

problemet. 

 Tharben, KR: Afløbene til bruserne stopper stadig til. Hvad gør vi? 

o Poul: Afløbene er ikke ret gode. Vi sørger for at rense en gang i mellem. 

 John, kontoret: Hvordan går det med støvsugerne? 

o Rasmus: Vi vil meget gerne have en ny. Den gamle falder sammen. 

o John: Prøv lige at rense den. Desuden kan poser hentes gratis på kontoret. 

 Heri, KR: I trappeopgangen på Kollegium 8 er der intet lys? 

o John: Henvend dig på kontoret 

 Andreas, 9,1.: Kontaktalumner? Intet nyt? 

o Anni, kontoret: Vi mangler stadig nogle. 

o Skarum, KR: Intet nyt er godt nyt. Det er kun i nødstilfælde og ved 

presserende sager at vi bruger kontaktalumnerne.  

8. Behandling af indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

9. Diskussionspunkt vedrørende indstillingsret. 

 Tharben, KR: Omhandler Kollegianerrådets indstillingsret. Kollegierne er stiftet med 

private midler, og alle værelser er doneret af offentlige institutioner eller private 

personer eller firmaer. Med donationen følger en indstillingsret (i dag ikke til et 

specifikt værelse). Ved indstilling modtager indstillede et værelse så hurtigt som 

muligt. Kollegianerrådet har indstillingsret. 

 Adam, KR: Jeg er ikke stor fan af at retten bliver udnyttet. Der er en traditionel 

venteliste, og så en kontakt til kollegianerrådets medlemmer. Det er vigtigt for mig 

at vide at Valgmandsforsamlingen er indforstået med denne ret. 

Når man henvender sig til udvalget, sker det direkte, og der bliver ikke ført logbog 

over det her. Det er aldrig blevet brugt mere end 3 gange. 

Jeg ved godt at retten ikke bliver afskaffet, men jeg vil indstille til at retten ikke 

bliver brugt som den gør i dag. Jeg vil indstille at det bliver en rådsbeslutning, og 

ikke andet. Der skal ligeledes føres arkiv over det. Om det skal offentliggøres, er et 

andet spørgsmål. 

 Skarum, KR: En idé om ikke at drukne i motiverede (og derved ligegyldige) 

ansøgninger. 

 Bagge, KR: Det kan fremstå suspekt, men også en vis styrke i at vi kan styrke det 

sociale på kollegierne. 

 Hans, KR: Der er i dag 3 optagelsesstrenge. Helt almindeligt optaget, særlige 

omstændigheder (fx handicap eller fysisk lidelse som gør det fordelagtigt at 

personen bor hos os), og sidst findes indstillingsretten. Indstillingsretten kan ikke 

afskaffes, men spørgsmålet må gå på de Rådets indstillingsret. Det er beskrevet 

som noget suspekt – det er jeg ked af. Under tidligere kollegianerråd har dette 

været misbrugt, men der er sat klare grænser for det. Det er blevet understreget at 
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det ikke handler om venner eller kærester, men netop folk som vil styrke det 

sociale miljø på Kollegierne. 

 Tharben, KR: Kan godt være enig i at det ikke er godt at der ikke føres regnskab 

over det. Det har kørt over hukommelse. Emnet er interessant som 

diskussionspunkt, men jeg er ked af at dette kun er et diskussionspunkt, og har 

derfor udarbejdet et resolutionsforslag. 

 Jørgen, 6,2.: Vi stiller os meget kritisk over for reglen, men synes at det er 

hensigtsmæssigt ikke at offentliggøre reglerne for at undgå at drukne. Hvis det ikke 

er muligt at afskaffe reglen, så er det tilfredsstillende at føre regnskab. 

 Adam, KR: Udtryk for kriterier for hvad der skal til før retten kan udnyttes. Det bør 

være tilgængeligt for alle alumner. Det har været en mulighed at alle alumner skal 

kunne indstille, og så skal det behandles i rådet. Dette er jeg ikke umiddelbart enig 

i. 

Det er umiddelbart bedre hvis vi forsøger at føre logning. 

Der bliver lagt op til at det gøres for at styrke det sociale. Det er ikke min opfattelse. 

Jeg synes stadig at det virker suspekt. 

 Tharben, KR: Vil starte med at sige at vi som sagt ikke kan afskaffe retten. KR 

administrerer blot denne rettighed. Valgmandsforsamlingen kan beslutte at 

Kollegianerrådet ikke administrerer denne rettighed. 

Hvis Kollegianerrådet ikke skal administrere indstillingsretten, så falder den tilbage 

på bestyrelsen.  

 Steffen, 9,2.: Der bliver sagt at det varierer hvor tit retten bliver udnyttet. Hvis det ikke 

sker, fyldes alle værelser så ikke af ventelisten. 

o Tharben: Jo, hvis et værelse er ledigt skal det nok blive fyldt. 

o Steffen: Så hvis I beholdt retten uden at anvende den, så vil det næsten 

svare til at ophæve den? 

o Tharben: Nej, så vil det blot påhvile bestyrelsen at varetage den. 

 Josva, 3,3.: Min første tanke er, at når bestyrelsen har givet afkald på den, vil de så 

have den brugt overhovedet? 

o Skarum, KR: Nej, det er fordi de ikke har villet administrere den. 

o Josva: Så ser jeg det ikke som et problem, når der er kvoter. 

 Andreas, 4,1.: Problemet ligger hvor den anvendes, og hvem der kommer ind. En 

masse usikkerhed kan afskaffes ved logningssystem og faste procedurer. Åbenhed 

vil være en god ting. Det der skader er at det foregår lidt bag lukkede døre. 

 Jonas, KR: Jeg synes egentligt ikke at det er slemt. Jeg kan godt forstå at man 

ønsker mere åbenhed. Alternativet er ikke at afskaffe den, men at finde en løsning 

hvor der er mere information og klare retningslinjer for hvordan det skal foregå – 

måske at alle kollegianere kan indstille. 

Med hensyn til det om det bliver brugt efter hensigten; jeg har personligt sagt nej til 

flere, da det ikke skal bruges forkert. Det kan man tro på eller lade være, men det 

er sådan som det er. 

 Jóvør, 8,3.: Der bliver argumenteret for at hvad er en god kollegianer? Hvis man nu 

er kommet ind under særlige omstændigheder, vil man så ikke være mere 

engageret? 
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o Skarum, KR: Én der netop ikke bliver et gangspøgelse, som vil deltage aktivt 

og engageret. En person der gerne vil bo HER, og ikke bare fordi det er 

billigt og tæt på. 

 Adam, KR: Jeg vil understrege at der bliver snakket om at afskaffe indstillingsret. Jeg 

ved godt at det ikke er en mulighed. Jeg synes at KR skal lytte til VFs bekymringer. 

Jeg synes at det skal logges, samt holdes offentligt af hvem, hvor tit og hvordan. 

Jeg synes ikke at man kan gøre det til en bagatelsag. Det skal også holdes 

sammen med dispensationssagerne, hvor vi nogle gange tager nogle tunge 

beslutninger. 

Der er intet i mit forslag som forhindrer det eksempel som Jonas beskriver. Jeg taler 

ikke for en afskaffelse, men for information. 

 Skarum, KR: Man skal holde dispensation og indstilling for sig. 

 Henrik, 7,2.: Jeg vil også starte med at understrege at jeg ikke synes at det er et stort 

problem. Under de vilkår som det er. Som VF giver vi et ansvar til KR, i form af 

hvem der skal have den her ret, og som kan tænkes en særlig tillid. Jeg ser 

Parkkollegierne som et særligt fællesskab. Jeg mener godt at det kan gøres til en 

diskussion på Rådet, men måske kan egentlige objektive krav anføres. 

 Tharben, KR: Jeg har udarbejdet et resolutionsforslag angående rettens fremtidige 

anvendelse. 

Resolutionsforslag stilles.  

 Rasmus, 4, st.: Jeg forstår det sådan at der også findes private indstillingsretter er det 

korrekt? 

o Skarum, KR: Ja, og de benyttes også fra tid til anden. Det er op til 

rettighedsindehaverne selv hvem de vil indstille og vi skilter ikke med det. 

Vi har intet at indvende imod denne. 

 Heri, KR: Spørgsmål til Adam? I forhold til logningssystem: Skal det også stå officielt? 

o Hans: Nej, det må vi ikke, da der er tale om personsager. 

 Jesper, 5.st.: Nogle gange bliver Kollegianerrådsmedlemmer valgt ved fredsvalg. 

Det er jo ikke alle der bliver stillet tillid, men bare vælges ind by default. 

o Skarum, KR: Så må man jo eventuelt engagere sig, hvis man ikke har tillid til 

den opstillede. Ellers må stilhed agere samtykke. 

 Adam, KR: Jeg er ked af at der opstillet resolutionsforslag, som ikke indeholder 

logning. 

o Tharben, KR: Det vil fremgå af Kollegianerrådets referat, hvis mit forslag 

bliver indstillet. Jeg havde glemt logning, men det synes jeg sagtens at 

man kan. 

o Adam, KR: Så støtter jeg gerne Tharbens forslag. 

 Hans, KR: Vil gerne stille ændringsforslag til, at det bliver almindeligt flertal, som det 

ellers foregår i Kollegianerrådet, i stedet for halvdelen af rådet. 

 Josva, 3,3.: Jeg synes faktisk at det er en rigtig fin ting at vi kan finde nogle af de 

alumner vi gerne vil have ind. Det er en lille måde vi kan påvirke det demokratisk 

gennem vores repræsentanter i Kollegianerrådet. 

 Andreas, 4,1.: Jeg skal være sikker på at der føres logning over hvem der kommer 

ind. Det vil skabe gennemsigtighed at man laver lister over hvor mange der er 
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kommet ind per semester. Pointen er at det vil være rart at man kan reelt få at vide 

hvor mange der er kommet ind og hvorfor – ikke hvem. 

 Tharben, KR: Tilføjelse til indstillingsforslaget: Kollegianerrådet fører arkiv over hvem 

der indstilles gennem Rådets indstillingsret.  

 Lars, 6,3.: Jeg vil starte med at sige, at det er godt at diskussionen er kommet. Jeg 

kendte ikke de præcise omstændigheder vedrørende indstillingsretten. Jeg er 

glad for tilføjelsen om logning. Mangler der ikke hvem der har brugt sin 

indstillingsret? 

o Hans, KR: Det skal vi nok føre til referat.  

o Lars, 6,3.: Hvilken kraft har en resolution? 

o Hans, KR: Moralsk bindende, men den skal vi selvfølgelig følge. 

o Lars, 6,3.: Jeg tror at vi har fået en på gangen og vi er glade for personen. 

Jeg tror at Kollegianerrådet vil blive glade for resolutionen på sigt. 

 Resolutionsforslag: 

o Resolutionsforslag:  

Kollegianerrådets indstillingsret 

Der stilles forslag om en ændring af procedure i forbindelse med de indstillingsretter som 

Kollegianerrådet i dag administrerer på Kollegiernes bestyrelses vegne. 

Fremover hviler indstillingsretten ved det samlede kollegianerråd således at det afgøres 

ved afstemning om en person kan indstilles til et værelse på kollegierne. Således kan 

rådet indstille en person såfremt 50 % af rådet finder dette ønskværdigt. 

Alle kollegianere kan indstille en person til kollegierne, og gennem en anbefaling 

godtgøre hvorfor de synes at pågældende skal indstilles til et værelse.  

[Tilføjelse]: Kollegianerrådet fører arkiv over hvem der indstilles gennem Rådets 

indstillingsret. 

 

o Afstemning om ændringsforslag ved Hans:  

 Stemmer for: 26 

 Stemmer imod: 0 

 Ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget. 

o Endeligt resolutionsforslag: 

 Stemmer for: 25. 

 Stemmer imod: 0 

 Blanke stemmer: 1 

10. Diskussionspunkt vedrørende optagelse med BA fra andet universitet 

 Hans, KR: Det forholder sig sådan at man kan få rabat på ventetiden alt efter hvor 

længe man har været på Aarhus Universitet, men også hvis man har en 

uddannelse fra andet universitet. Imidlertid vil vi gerne høre 

Valgmandsforsamlingen om en bachelor som er adgangsgivende til en 

uddannelse på Aarhus Universitet, skal disse omfattes af reglen, selvom denne BA 

ikke er fra et universitet, f.eks. en professionsbachelor. 

o Tharben, KR: Det er ikke fordi bachelorer fra Aarhus Universitet bliver snydt. 

Et hvert afsluttet studieår, giver således en måneds rabat – op til 3 



KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS 
KOLLEGIANERRÅDET 

 
SIDE 7  AF  8  

U N I VER S I T ET SP AR K EN  ·  BY GN I N G 1197  ·  80 00 A AR H U S ·  T L F . :  894 2 7 294 ·  MAI L :  K R @KOL L .AU .D K  

måneder.  

Derudover synes jeg at det er en slem form for rynken på næsen ikke at 

ville lukke folk ind hvis de har en adgangsgivende uddannelse.  

o Jacob, 7,3.: Jeg synes at det er fuldstændigt lige meget hvor en 

adgangsgivende uddannelse kommer fra. Alt andet er snobberi. 

o Heri, 8,1.: Jeg synes også at det er lige meget, så længe at det bliver brugt 

som adgangsgivende uddannelse. 

o Adam, KR: Jeg synes bare at vi skal følge AU’s retningslinjer, alt andet vil 

være fjollet. 

o Hans KR: Det handler i bund og grund om vi skal fortolke udvidende på 

reglerne 

o Josva, 3,3.: Hvordan fungerer det i praksis? 

o Tharben, KR: Hidtil blevet behandlet af Kollegianerrådet. Som det blev 

besluttet ved sidste valgmandsforsamling bliver alle almindelige 

ansøgninger sendt til kontoret. Kollegianerrådet behandler 

dispensationssager og sager vedrørende særlige forhold. Derfor skal vi 

have Valgmandsforsamlingens godkendelse af denne fortolkning af 

reglerne. 

 Valgmandsforsamlingen giver deres samtykke til godkendelse udvidet fortolkning 

af de nuværende regler. 

11. Valg til KR 

a. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 1 – 3 

o Adam Hede, 3,1. er valgt ved fredsvalg. 

b. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 1 – 9 

o Hans, 7,1. er valgt ved fredsvalg. 

c. Valg af suppleant for Kollegium 1-3 

o Josva, 3,3. er valgt ved fredsvalg. 

d. Valg af suppleant for Kollegium 4-6 

o Nilles, 5, st.: 11 stemmer 

o Thomas, 6, 1.: 14 stemmer 

o Blanke stemmer: 1 

 Thomas, 6,1. er valgt 

e. Valg af suppleant for Kollegium 7-9 

o Heri, 8, 1.: 17 stemmer 

o Henrik, 7,2.: 6 stemmer 

o Blanke stemmer: 3 

 Heri, 8,1. er valgt 



KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS 
KOLLEGIANERRÅDET 

 
SIDE 8  AF  8  

U N I VER S I T ET SP AR K EN  ·  BY GN I N G 1197  ·  80 00 A AR H U S ·  T L F . :  894 2 7 294 ·  MAI L :  K R @KOL L .AU .D K  

f. Valg af suppleant for Kollegium 1-9 

o Nilles, 5, st.: 5 stemmer 

o Henrik, 7,2.: 20 stemmer 

o Blanke stemmer. 1 

 Henrik, 7,2. er valgt. 

12. Eventuelt 

 Bjarke, 3,1.: Som tidligere rådsmedlem har jeg arbejdet med at få opslagstavler op 

på gangene. Eftersom dette har valgmandsforsamlingens opbakning, så vil jeg 

anbefale det nuværende råd til at arbejde videre med det. 

 Nilles, 5, st.: Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i alumneforeningens arbejde og 

også Legendarisk Lørdag. Det går ud på at man kan leje Eforen gennem 

Alumneforeningen til at holde en fest, og overskuddet går til gangen. Hvis man 

ikke får dækket udgifterne, så dækker Alumneforeningen disse – såfremt man ikke 

ligefrem deler drikkevarer gratis ud. Hvis det har interesse kan man kontakte på 

Alumneforeningen enten via Facebook eller e-mail som findes på kollegiernes 

hjemmeside. 

 Tharben, KR: Stadig 2 ledige bestyrelsesposter i Alumneforeningen, så hvis man vil 

være med til at bruge den pose penge vi har, så tag fat i os.  

Der er generalforsamling i KIF i næste måned, og jeg vil selvfølgelig opfordre alle 

til at deltage i dette.  

 Jonas, KR: Hvis nogen har nogle gode idéer til Alumneforeningen, så kan vi hjælpe 

med at føre dem ud i livet. Vi har nogle midler som vi gerne vil have hjælp til at 

bruge. 

 Hans, KR: Tak for i aften. 

 Christian, 7, st.: Nedlægger sit hverv som dirigent. 
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