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Valgmandsforsamling, 15. september 2015 

1)   Valg af dirigent 
Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm, 7, st. 
Vrist er valgt. 
Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt og budgettet i rette tid. 

2)   Valg af referent 
Kollegianerrådet indstiller Simon Skarum, 7, st. 
Skarum er valgt. 

3)   Valg af 2 stemmetællere 
Mangor og Tharben er valgt. 

4)   Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 

5)   Kollegianerrådets beretning med særligt henblik på Kollegiernes økonomiske 
situation 

Hans, KR:  

•   Sankt Hans. Har fyldt meget, fra vinter til efter Sankt Hans. Meget vellykket 
arrangement.  

•   Parkkollegiernes Samarbejdsudvalg: Oprettet i forbindelse med den nye selskabsform, 
hvor alumnerne ikke sidder i bestyrelsen. Dog er et samarbejdsudvalg nu oprettet, 
mellem bestyrelsen, Kollegianerrådet og forretningsføreren. Ingen stemmeret, dog et 
talerør. 

•   Daglige arbejdsopgaver: Håndtering af klager, fremleje, etc. 
•   Økonomisk: Det går godt. Vi har penge på bankbogen, hvilket i dagens verden er skidt.  

Taget til efterretning. 
 

6)   Fremlæggelse af budget for 2016 ved Hans 

Hans, KR: 

•   Lejeindtægter er steget med 400.000,-. Huslejestigning. Stiger fra 2.030,- til 2.100,-. 
•   Indtægt: Vi har nogle penge stående hos Forskningsfonden hvor vi ikke betaler det 

samme som i banken. 
•   Energi/forsikring: Lille stigning i vand og varme. Og forventet fald i forbrug af strøm. 
•   Planlagt og større renoveringer: Vi kan i forhold til SKAT kun sætte 2 mio. af. De 

resterende 2 mio. står til at føres over til Forskningsfonden, så vi skatteteknisk ikke skal 
beskattes. 

•   Personaleudgifter: Stiger med 90.000,-. Bestyrelsen i Forskningsfonden gives honorar. 
Deraf de 60.000,-. Resten er almindelige stigninger hos personale og KR. 

•   Rådgivning: Stiger da vi skal til at planlægge renovering. Bl.a. udluftning og nye 
vinduer. Ikke ombygning. Byggeteknisk og juridisk rådgivning 

Adam, 3, 1.: 
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•   Huslejestigning. Hvorfor? 
o  Hans, KR: Udgifter er steget har jeg fået at vide, men har ikke så godt styr på 

tallene som John. Overbevist om at der er mening med galskaben. 

Benjamin, 4, 1.: 

•   Eforen: Penge afsat til Eforen? Engangsudgift? 
o  Hans: Alt skal overgå til LED, så det koster. 

•   Rengøring: Har de overenskomst? 
o  Hans: Det mener jeg, men jeg regner med det. 
o  Anni, kontoret: Ja, det er jeg ganske overbevist om.  

•   Andre personaleudgifter? 
o  Hans, KR: Indebærer f.eks. julefrokost, men specifikt kan jeg ikke huske alt hvad 

der ligger indunder.  
o  Anni, kontoret: Alt hvad der er personalerelateret. 

•   Gaver? 
o  Hans, KR: Julegaver til ansatte, samarbejdspartnere, etc.  

Jacob, 7, 3.: 

•   Sidste gang steg huslejen for at finansiere renovering. Stiger den igen på samme 
grundlag? 

•   Hans, KR: Man må fremskrive priser efter prisudvikling. 
•   Tharben, KR: Revisoren har gennem flere år bemærket at vi ikke lægger nok til side. Vi 

bliver nødt til at hæve det beløb. Det virker som en god plan, og det må medføre små 
stigninger hvert år. 

Simon, 3, 3.: 

•   Huslejestigning er mere end inflationen. Er det nedskrivning i bygningerne? 
o  Hans, KR: Bygningerne har ingen værdi rent regnskabsteknisk. 

•   Sidste års resultat. Bruges overskud til renovering/henlæggelser? 
o  Hans, KR: Nu hvor vi er et aktieselskab kan kun 2 mio. lægges i henlæggelser. I 

princippet skal vi betale virksomhedsskat af det. Det resterende kan skydes op i 
moderselskabet, og så kan det komme tilbage senere. 

o  Simon: Kan man anføre i regnskabet hvad overskuddet skal bruges til? Kan det 
gøres mere gennemskueligt for kollegianerne. 

o  Hans, KR: Nej, rent lovteknisk kan det ikke gøres. Det er et officielt dokument, og 
hvis det sættes på skrift vil det være ren omgåelse.  

o  Skarum, KR: Det er derfor man møder op til Valgmandsforsamlingen, så man kan 
få informationen. 

Benjamin, 4, 1.: 

•   Størrelsen på henlæggelser? Er der en idé bag det. 
o  Hans, KR: Ja, der er en udfærdiget renoveringsplan. Midlertidige tal, men der 

ligger en 10-årig plan. 
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o  Tharben, KR: Ingeniøren regner stadig på at hvad det kommer til at koste. Vi 
regner med at høre nyt næste uge. 

Mangor, 4, 1.:  

•   I tekst og vilje, kan man tilstræbe at huslejestigninger følger inflation som er i landet? 
Bare så kollegierne ikke bliver relativt dyrere. F.eks. inflationen på SU? 

o  Hans, KR: Tidligere har vi ikke lagt penge nok til side, derfor stiger den en smule 
af gangen. 

o  Mangor: Men kan man få ført til tekst, så vi stadig er et attraktivt sted at bo? 
o  Hans, KR: Vi tager det med til Samarbejdsudvalget. 

Heri, 8, 1.: 

•   Ved vi noget om hvorvidt huslejen stiger igen næste år? 
o  Hans, KR: Nej, det ved vi ikke. 

Elizabeth, 1, 3.: 

•   Det kommer vel til at fremgå af regnskabet hvor meget der er overført til 
Forskningsfonden, så hvis man er interesseret i de reelle henlæggelser, så kan man vel 
slå tallene sammen? 

Budgettet er godkendt. 

 

7)   Tekniske spørgsmål v/ Kollegiernes Kontor 

Tharben, 4, 1.: 

•   Blødt og lækkert toiletpapir. Vi hylder det. 

Mangor, 4, 1.: 

•   Jeg vil gerne opfordre til at vi får nye brusehoveder. Det er en billig investering. 
o  Poul, kontoret: Vi har lige skiftet. Det varede ikke mere end en måned, så var de 

skilt ad. De holder fint hvis man ikke piller ved dem. 

Hans, 7, 1.: 

•   Hvad er der sket med cykelrydningen? Der er holder virkeligt mange ”cykellig”, både 
ude og i cykelkælderen.  

•   Poul, kontoret: Vi har været igennem. Regner med at vi har taget dem alle. 
•   Simon, 7, st.: Kan man bruge end mærkater? De falder nemt af. 
•   Poul, kontoret: Ja, det kan vi godt. 

Adam, 3, 1.:  

•   Nogle gange har forskellige toiletter. Nogle har større toiletter. Hvordan bliver man den 
lykkelige ejer af et sådant? 
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•   Poul, kontoret: Vi skifter ud, men de koster penge. Vi forsøger at holde 

Simon, 3, 3.: 

•   Foran indgangen til Kollegium 3 er der altid en kæmpe vandpyt hver gang det regner. 
•   Poul, kontoret: Vi brokker os til universitetet. Vi bliver ved indtil de gør noget ved det. Vi 

går videre med det. 

Mangor, 4, 1.: 

•   I forbindelse med cyklerne. Der er blevet ryddet cykler i indgangen, men der står nu 
endnu flere cykler udenfor. Flere stativer? 

•   Poul, kontoret: Det er ikke vores stativer. Vi har kun kælderen. 
•   Mangor, 4, 1.: Kunne man sætte stativer op, så cyklerne kun står op ad væggen? 
•   Poul, kontoret: Det vil vi gerne kigge på. 

Elisabeth, 1, 3.: 

•   Kan vi få fjernet skohylderne i gangen? Det er svært at have køkkendøren åben. 
o  Poul, kontoret: Ja, det kan vi kigge på. Men køkkendøren er en branddør, så den 

skal principielt set stå lukket. 
•   Køkkenerne: I køkkenet. Vi har en ubrugelig låge i køkkenet? 

o  Ivan, kontoret: Vi arbejder på en løsning. 

Heri, 8, 1.: 

•   Vi er virkeligt trætte af at parkeringspladsen optages af folk fra hospitalet. Kan vi gøre 
noget ved det? 

o  Poul, kontoret: Vi har forsøgt og forsøgt at få lavet en løsning med universitetet, 
men der sker ikke rigtigt noget. Vi vil også gerne være fri for dem. 

•   Hvad må vi have hængende på gangen? 
o  Poul, kontoret: Der må kun hænges op på opslagstavlen. Billeder skal hænges op 

i rammer af ikke brandbart materiale. 

Nilles, 5, st.: 

•   Vi har fået et nyt værelse på gangen. Som mangler en skohylde.  
o  Poul, kontoret: Vi har en, men den er ikke blevet sat i endnu. 

  

8)   Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

9)   Valg til Kollegianerrådet 
a.  Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 4-6 

Thomas, 6, 1. er valgt. 
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b.  Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 7-9 

Heri, 8, 1. er valgt.  

c.  Valg af suppleant for Kollegium 1-3 

Opstillede:  

•   Elisabeth, 1, 3. 
•   Jakob, 3, 2. 
•   Simon, 3, 3. 

Jakob er valgt med 8 ud af 15 mulige stemmer 

 
d.  Valg af suppleant for Kollegium 4-6 

Nilles, 5, st. er valgt. 

e.  Valg af suppleant for Kollegium 7-9 

Henrik, 7, 2. er valgt. 

f.  Valg af suppleant for Kollegium 1-9 

Opstillede 

•   Elisabeth, 1, 3. 
•   Simon, 3, 3. 

Elisabeth, 3, 3. er valgt med 11 stemmer. 

10)  Eventuelt 

Jacob, 7, 3.: Vil KR opdatere vedtægten, så den passer med virkeligheden nu? 

•   Hans, KR: Jo. 

Mangor, 4, 1.: Burde det ikke kun være folk fra de relevante kollegier der kan stemme? 

•   Hans, KR: Nej, ikke holdbart, når der er så få der kan stemme. 

Nilles, 5, st.: Opfordring til alle om at komme med forslag til alumneforeningen. 

Mangor, 4, 1.: ??? Velkommen i Parken relateret? 

Tharben, 6, 1.: Kom og vær med i KIF. 

Hans, 7, 1.: Husk at ikke at lukke folk ind, og husk at lukke døre og vinduer! SKÅL! Tak for i dag 

 

Vrist, dirigent: Nedlægger mit hverv og ophæver valgmandsforsamlingen. 


