KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS
KOLLEGIANERRÅDET

Referat: Valgmandsforsamling d. 20. september 2016
Referent: Jakob Wadsager, Koll. 3,2.
Forkortelser
PK=Parkkollegierne
D=dirigent
AA=Anette Andersen, Daglig leder
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

Andreas Tharrben er valgt som dirigent.
2.

Valg af referent

Jakob Wadsager 3,2 er valgt som dirigent. Det konstateres at VF er lovlig.
3.

Valg af to stemmetællere

Ellen 8,1 og Brian 3,3 er valgt.
4.

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen er godkendt.
5.

Kollegianerrådets beretning

Der er 8 pladser i KR på valg.
D: fortolker paragtraffen om at trække lod om 1 og 2 årige perioder ikke gælder her.
Beretning:
Hans: Hans går af, og han håber at et fremtidigt råd vil drive rådet på en måde, som han kan forlige sig
med. Meget af foråret er gået med Sankt Hans. Det var uheldigt at det regnede, og båltalen holdtes i
telt. Alt andet lige gik det overraskende godt, og der var ikke underskud. Derudover er der brugt tid på
at finde ud af KRs sammensætning i fremtiden, da 3 medlemmer går af. Hans er overbevist om han har
nået det han skulle. Det skal nævnes, at vi har arbejdet med Bestyrelsen i samarbejdsudvalget. Den
nye struktur har konsekvenser for klagesystemet og mere, og det er en udfordring for det fremtidige KR.
D: Man skal sige sit navn og gang inden man taler videre. Beretning er taget til efterretning.
6.

Fremlæggelse af Kollegiernes budget 2017 v/ Anette Andersen

AA: Det er godt at der er kommet så mange. Det er stadig nyt for mig. Det er et budgetforslag ikke et
endeligt budget. Lejeindtægter for 2016 stiger. Udgifter til energi og forsikringer og renholdelse.
Almindelig vedligeholdelse. De planlagte og større renoveringer og der skal repareres altaner. Energi
er vigtig af trække frem. Vandforbruget er steget en smule, og der har været to større vandskader.
Prisen for vand er faldet. Det går ca. lige op. Det forventes at varmen stiger en smule, men Aarhus
Varme har nedsat prisen, så det går op. Vi bruger meget varme. Det er godt for vores bygninger, da de
er gamle. Jo mere varme jo bedre indeklima. Elforbruget stiger jævnt. Vi prøver at spare ved at udskifte
pærer med LED. Vi servicerer vores aftale med markedsel så vi får markedets biligste pris. Der har
været ekstra tømninger af skrald. Forsikringer: Prisen er faldet, stigning på 2pct. Huslejeforhøjkelse på
50 kr,. Fra Januar 2017.
7.

Tekniske spørgsmål v/ Anette Andersen

Hans: Huslejestigningen er forklaret af vi bruger flere penge på vedligehold. Kontotrudgifget stiger fra
300k til 400k. Hvorfor?
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AA: Vi har en del gammelt EDB udstyr og nogle gamle faciliteter og hævesænkeborde, og der er
blevet malet, og de møbler, vi har fået, er lånt af forskningsfonden og er gamle. Det er ikke sikkert at
pengene bruges.
Adam, 3,1: Det ligner at forskningsfonden ikke er villig til at gøre sin del.
AA: Den største stigning er på de faste udgifter. Vedligehold: Vi har gamle bygninger. Der er noget som
virkelig trænger. FF er med på sidelinien til budget og rengskab og vil hjælpe
Otto, 2,2: Note 3 går i minus.
HH: Posten er skubbet videre, og der er en udgift til Skt. Hans. Det er en nettopost.
D: KR sidder ikke i bestyrelsen. Skal budgettet til afstemning?
HH: KR skal have mandat til at tage det til bestyrelsen, så vi skal stemme.
D: 26 stemmeberettigede.
20 for. 6 stemmer blankt. Budgettet er godkendt.
D: Vi går til tekniske spørgsmål:
Kasper 8,2: Vi hørte et rygte, og at der skal bygges toiletter på værelser.
D: Dette kommer senere.
Anne Sofie 1,3: Hvad sker der i vaskekælderen. Den kan ikke læse kortene. De var i stykker og blev
fikset og er nu ordnet igen.
Polle: I skal ringe til Anni. Det ordnes i morgen.
Elisabeth 1,2: Der er problemer med bagdøren og kortlæsere. Dørene spænder. Kan dette ikke ordnes?
Rune 8,3: Vores ene toilet lækker.
Troels 6,2: Der er flere fra gangen som har brokket sig over, at låsen til døren er kræsen. Flere har
problemer med den.
AA: Det er noteret.
Ellen 8,1: 2 ting. Toiletter lækker. Dørtelefoner går ud selvom de bliver repareret.
Joakim 4,3: Vores toiletter lækker.
Karoline 6,3: Massivt hvepseproblem på 6eren.
Anni: Vi har mange, mange hvepsebo.
Polle: Hvepsene er meget aggressive.
Thomas 1,3: Sidste VF spurgte vi om det var muligt at bruge køkkeninternetstik.
AA: Hans ved det.
Hans: Ingen kan tage ansvar for netbrug i køkkenet, og derfor kan det ikke lade sig gøre. VI skal leve op
til vores pligt overfor Forskningsnettet.
Josef 1,1: Vi har problemer med en mand der kigger ind i vores værelser sent om natten. Hvad skal
man gøre?
AA: Meld det til Politiet. Kontoret kan ikke gøre noget.
Polle: Securitas kører rundt. Har fortalt at de skal køre langs kollegierne.
Hans: Det er folk, der har rakt armene ind af åbne vinduer og har bestjålet folk. Gør hinanden
opmærksomme på, at de er der. Stueetage - hav kun åbent vindue, når man selv er der.
Adam 3,1: VF sidste år: Det tages til efterretning. Hvordan kan vi på internet på køkkenet?
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Thomas 6,1: Folk kan gøre hvad de vil. Vi skal have nogen at tage fat i. Ellers skal vi have eget internet.
Min holdning er, at det ikke er et stort nok problem til at afskaffe forsk. Net.’
Hans: Forslaget er kommet før. Gentager forslag: Er AU IT interesseret i at lave hotspots til Eduroam på
kollegierne. Man kan identificeres på Eduroam. Anette kan kontakte AU IT.
AA: Jeg er enig. Det er en mulighed. Tager kontakt.
Nilles 7,0: Det fleste har telefon, og det er ikke altid nødvendigt at have wifi altid.
D: Vi kører i ring. De er kommet et forslag. Punktet lukkes.
Otto 2,2: Eduroam virker ofte ikke.
Anne Sofie 1,3: Det løser ikke problemet, fordi vi gerne vil bruge wifi til tv. De kan ikke bruge Netflix på
tv.
D: Problematikken arbejdes ind i en løsning.
Caroline 6,3: Er det muligt at få vaskevejledninger på engelsk?
Anni: De er udleveret.
Henrik 4,1: Vores tv er slidt. Kan vi få penge fra kontoret?
Polle: I betaler det hele.
Hans: De eksisterende tv var en gave. De er gangenes ejendom.
Elisabeth 1,2: Jeg vil klage over en tørretumbler, der ikke nystarter programmet.
Morten 1,0: Er det lovligt at afbryde på hovedafbryderen?
Elisabeth: Virker ikke.
Chris 9,3: Bliver rygning på gang forbudt?
AA: Nej, det har jeg ikke hørt.
Hans: Det er rygter. Vi kan ikke forbyde folk at ryge på deres værelser. Rygepolitikken på
fællesområderne er at det er op til køkkenmøderne at bestemme for gangene.
Mathias 2,1: VI har besluttet, at man ikke skal ryge på gangene, hvis der er røglugt på gangen. Det
generer andre.
Otto 2,2: Man kunne overveje at forbyde det på køkkenerne. Nogle har grill på altanen.
Hans: Det er ulovligt at have grill. Hashrygning: Man må ikke gøre ulovlige ting på kollegierne. Jeg
synes ikke, det er et stort problem.
Thomas: Forslaget skal indsendes inden udgang af normal arbejdstid. Hvis en ryger på værelset, er det
stadig tilladt pt.
Nilles 7,0: Hvis I har regler på stuen, kan I sende en klage til KR.
Mathias 2,1: Det har ikke været et stort problem. En person på gangen bryder reglerne. Det lugter af
hash. Hvad skal vi stille op?
Hans: Vi har ikke fået en klage om hashrygning. I skal klage til KR. Paragraf 4a. Det er kun ift. Den
illegale hashrygning og fællesarealer at man kan klage.
Otto 2,1: Kan KR beslutte, at man ikke skal ryge?
Hans: Nej. VF skal tage beslutningen.
D: Man kan stille et forslag til næste VF om dette.
AA: Afrunding: Generelt er der en stigning i forbrug over det hele. Tænk over energiforbrug og
opvarmning. Husk at rydde gange, de er flugtveje. Altaner er flugtveje også. Jeg ser en del gange, hvor
der står tørrestativer og andre ting på gange. Gangene skal være ryddet. Der må være et lag sko. Hvis
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brandtilsynet kommer får vi en påtale. Husk det. Man må gerne tørre tøj på altaner, og blomster må
ligeledes hænge der. De skal være inden for altanerne, da de kan falde ned. Køkkenerne: Ser pæne
ud generelt. Der er en del hængende på skabslågerne, tag det ned, så lågerne kan vaskes.
Imm.kontrol: Kommer til oktober 6.+13. Ekstraordinært åben fredag 13/10. I er velkomme på kontoret.
Chris 9,3: Energi: Er det muligt at få bevægelsessensor til lys på badeværelse og køkken?
AA: Der skal laves et energisyn. Vi arbejder med det.
Rune 8,3: Der er mange sensorer i koll. 8 som ikke virker.
AA: Det er noteret.
D: Flere tekniske spørgsmål?
8.

Orientering om bestyrelsens planer for renovering af Kollegierne v/ Anette Andersen

D: Hold en pæn tone og ordentlig talerække. Hvis det ikke overholdes fratages taleretten.
AA: Bestyrelse arbejder på at der skal renoveres et koll. Lavet mockup. Sat bad og toilet og skabe ind.
Der er en god plads til at sætte egen seng og sætte eget præg på det. Vist det til KR, som har givet
feedback-. Vi har haft mange forskellige modeller. Det primære er, at vi renoverer køkkener og
opholdsrummene og totalrenoverer værelser og indsætter bad og toilet, laver ventilation og sætter nye
vinduer og tag. Alt dette er kun på tegnebrættet og er ikke besluttet endnu. Det har været drøftet med
KR i 29/8. Planer om at etablere et antal handicapboliger. Skal snakke med kommunen om dette.
Kender ikke antal endnu. Der har været tale om indretning af værelser. Altafgørende er det, at der er
plads til fleksibilitet og personlig indretning. Drøftes med brugere. Der er ikke taget stilling. Projektet skal
gennemarbejdes og sendes i udbud, og først derefter kendes pris. Hvorfor vil vi det her? Vi kunne godt
tænke os at leje kollegieværelse ud også om 10 år. Når vi spørger kollegiekontoret i Århus’
forretningsfører, er det primært, at der er toilet på værelser. Man flytter derover hvor der er bad og toilet
på værelser. Der har været studieture, og de har hentet oplysninger. Tendensen spreder sig. Vi er ikke
kommet meget videre. Vi tager ikke nogen beslutninger før alle er hørt.
Martin 1,1: Lyder godt at inddrage beboere i videre drøftelser. Jeg er så heldig at have en aftale om,
jeg kunne flytte ind i det ekstra værelse.
Adam 3,1: Jeg sidder i KR og er blevet kontaktet af mange. Det ligner en svær beslutning, og jeg er
blevet stoppet af folk som har kritiske spørgsmål. Jeg er chokeret over modstanden. Jeg vil fortælle det
for, at det kommer i referatet. Distance og pris og størrelse er det vigtigste. Bad og toilet er noget som
købere går op i, ikke lejere.
Søren 5,0: Toilet vil gøre værelse mindre. Skal toilet have væg eller stå frit fremme? Bevares toiletter?
AA: Nye toiletter bliver lukkede. Nuværende toilet bliver til værelser.
Anne Sofie 1,3: Jeg er enig med Adam. Folk var på barrikaderene ved sidste renoveringsprojekt. Vi har
lavet markedsanalyse, og alle der bor her er imod det. Der blev talt ned til folk sidste gang. Folk er
kommet for at sige nej i dag. PK er det eneste sted, hvor vi kan få det vi har nu. Argumenterne er de
samme som sidste gang. Ligeså stille prøver man at sluse det ind igen? Hvorfor lytter man ikke?
Rigtigt ærligt hvis det sker.
Hans: DU sammenligner med tidligere byggeplan. Dette er noget markant andet. Det tidligere
alternativ var kollegielejligheder. Vi kom med forslag sidste gang, og der er blevet lyttet til os. Det her er
bestemt ikke det samme som sidste gang. Jeg er selv imod.
Anne Sofie 3,1: Det er det samme projekt med de samme argumenter.
Hans: Det er mere spiseligt nu.
Mathias 2,1: Der er problemer med fugt. Fugt i vinduerne. God ide at renovere. Mit problem er at toilet
og bad på værelse tager meget plads.
AA: Vi lavede en mockup, vi har lyttet, at det måske ikke er det, der skal til. Det skal ikke fylde det hele.
Vi vil gerne sætte vores præg på værelserne.
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Mathias 2,1: De ting, I har fået at vide af KKA, handler om Skjoldhøjkollegiet, og det er anderledes, fordi
deres placering er anderledes. Ventelister vil ikke blive mindre i PK.
Mathias 6,3: Det er god ide at gennemrenovere kollegie. Skeptisk om at man kan lave udluftning, der
kan håndtere fugt. Kollegierne er i forvejen fremtidssikret pga. Deres placering. Det er ikke smart at
sætte huslejen 500 kr. op, når der skæres i SU’en.
Elisabeth 1,2: Hvor kommer data fra? Håber ikke at vi kommer til at lige Skjoldhøj. Det er ikke et rart
sted. Skråt op med de undersøgelser, fordi der er så stort fremmøde. Mennesker i kød og blod er her.
Forhold jer til dette i stedet for et papir. Forstår ikke argumenterne for. Antager at det ikke er for, at man
vil tjene mange penge. Hvad er motivationen? Almindelig renovation er god ide.
Morten 1,0: Det virker aggressivt allerede at renovere køkken igen. Enig med andre. En del af at bo på
kollegiet med delt toilet er at komme tættere på hinanden. Dårlig glidebane, hvis vi får dårligere
sammenhold. Ånd ved kollegiet vil forfalde.
D: overlader D til Hans.
AA: Jeg lytter og Anni skriver ned. Tager det med til bestyrelsen.
Otto 2,2: Jeg melder mig i koret. God ide at renovere, men badeværelser er dårlig ide. Skabe tager
meget plads, ikke meget værelse tilbage. Overvej ikke at få faste skabe. Brugere skal høres. Er det
fremtidige brugere eller os?
AA: Det er dem der bor her nu? Det er træls at gå i gang med et stort projekt.
Otto 2,2: Hvad er tidsperspektivet.
AA: Ikke til at vide. Det tager vi, når vi har taget et kollegie. Så evalueres der.
Otto 2,2: Tid for et kollegie?
AA: Ikke til at sige. Manger meget arbejde.
Rune 8,3: På vegne af 8,3 vil vi gerne være med til de ydre renovation, men ikke de andre.
Kasper 4,3: Erklærer sig enig med alle. Kontorets argument hænger ikke sammen med at folk flytter fra
Skjoldhøj. Lokaktion og pris er vigtig for studerende.
Chris 9,3: Hele vores gang er imod forslaget. De gamle radiatorer skal skiftes og ydermurene skal
ændres. Forstår ikke sammenligning med Skjoldhøj. Ærgerligt at de 500 boliger skal ligne de andre.
Hvordan skal huslejeafsnittet forstås?
AA: Der er kommet interne notater ud til jer, som ikke var meningen. VI står i en situation, som vi ikke
skulle have været i på nuværende tidspunkt. Ingenting er besluttet endnu. Økonomi er ukendt. Kan kun
forholde sig til priser i andre ungdomsboliger mm. Meget beklageligt at interne notater er kommet ud.
Koll. er fredede, så det er bekosteligt at renovere.
Chris 9,3: Handicap boliger er god ide. Hvor mange handicappede søger ind?
AA: Det er ikke lovligt at lave en sådan statistik så vi har ikke den infotrmation. Vi har kun regler fra
kommunen.
Lars 3,2: Hvor kommer pengene fra til renovation?
AA:Pengene kommer fra bankbogen, kollegiernes opsparing. Vi har fordelagtige lånemuligheder hos
FF. Hvis vi var en organisation kunne vi bruge byggeskadefonden.
Hans: De som bor på urenoverede værelser skal ikke betale for de renoverede værelser. Der er en
højere husleje for at finansiere renoveringen.
Henrik 7,2: Enig i kritikken af bad og toilet på værelserne. Skabspanelerne kan måske pilles ud. Hvis der
kommer bad og toilet på værelserne håber vi, at der bliver et deletoilet, hvis der er fest.
Thomas 1,3: I har ikke regnet på noget ang. de interne notationer. Hvordan kan I have tallet 500 kr.
uden at have regnet på det?
AA: Det ved vi fra andre kollegier.
Hentrik 8,1: Vi kan tilstutte os kritikken af badeværelsene på værelserne og mener at man skal tage
udgangspunkt i beboeren.
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Thomas: På et tidspunkt skal der ske en renovering af tage og facader. Det komme til at
ske uanset kritik. Tidspunkt vides ikke.
Daniel 3,2: Mht. Rationale af bad og toilet er en påstand uden belælg. Er det noget man vil
undersøge videre udover at spørge os?
AA: Vi lytter til jer og en boligforening.
Emilie 1,3: Jeg flyttede hertil fra en 1. værelses lejlighed som ligner det der vil skabes ved
renovation. En af grundene var bad og toilet. De var klamme og der kunne ikke udluftes ordentligt.
Josef: Bedre løsning som vi har nu. Skal vi bør holde fast i.
Sune: Vil rose dem bag forslaget for at lytte til markedet osv. Der er mange følelser i spil. Man skulle
måske tænke anderledes ift. hvordan man foretager markedsanalyse. Anonym
brugerundersøgelse på kollegiet. Derefter undersøgelse af universitetsstuderende generelt.
Finansiering: Hvordan er ejerformen grundlagt, hvad er vi underlagt?
AA: Vi har lavet en lille undersøge, bl.a. kollegianere der fraflytter. Har spurgt hvorfor nogle fraflytter.
Mange fordi studier er færdige. Nogle har skrevet, at det er fordi de flytter sammen med kæreste.
Enkelte vil gerne have bad og toilet, ikke mange har gjort det. Har fået ca. 30. Jeg er ked af at
notat er kommet ud fordi vores arbejdsgrundlag ikke er færdigt endnu. Alle de ting I siger er hvad
vi skal ud og undersøge.
Hans: Vi er et 100% ejet aktieselskab. Betyder i praksis at vi overfører overskud til FF, som forrentes
bedre hos dem end hos os. Vi får dem igen når vi får dem. De kommer ikke til at tjene på at eje PK.
Simon 9,0: Ift. Undersøgelse af fraflyttere: der er en lille procentdel der flytter ud. Procvendel af
nuværende boboere som vil have toilet er så endnu mindre.
AA: Vi er ikke færdige med undersøgelser.
AA: Arbejder med det der hedder depositum.
Simon 9,0: En fra vores gang har fået udluftning. Det er ikke nok til at ordne fugtskader. Man kunne
spare penge ved ikke at lave nye toilet og lave bedre indeklima i stedet.
AA: Vi laver ikke noget før vi har fået en ingeniør til at regne på det.
Simon 9,0: Har I fået feedback på mockup?
AA: KR har givet meget input.
Søren 5,0: Argumententet med at der er lavet undersøgelser der viser, er det er en god ide er
samme argument som sidst. Hvis du tog noget konkret med, så kunne vi bruge det til noget.
AA: Jeg vil gerne sige at det notatet der er kommet ud ikke er tilsigtet. Jeg bliver taget
med bukserne nede fordi vi ikke er færdige med undersøgelser.
Martin 1,1: Det er godt at AA vil høre beboere og ingeniører. Problematisk at du synes at det er
dårilgt, at notatet er kommet ud. Kritikken skal opfattes som feedback. Jeg flytter selv fra kollegiet
pga. job. Man kan godt acceptere at bo på denne måde mens man studerer. Håndsoprækning
af folk som er utilfredse med nuværende form af bad og toilet?
D: Ingen rækker hånden.
Morten 8,0: Hvor kommer handicapværelserne til at være? Hvordan bliver de fordelt mellem
kollegierne? Hvordan bestemmer I hvilket kollegie der kommer først?
AA: Behovet for handicapboliger er begrænsenet. Kommunen kan gå ind og stille et krav om hvor
mange vi skal acceptere.
Morten 8,0: Må ikke-handicappende bo på handicapværelser?
AA: Vi er kede af at lade boliger stå tomme. Den ældste bygning vil blive renoveret først. Det
er Kollegium 1.
D: Man kan ikke smide alumner ud pga. at man har brug for deres værelse. Vi smider ikke nogen
ud.
Sofie 5,1: Jeg slutter mig til de som undrer sig over motivationen for planerne. Har I noget indtryk af
om folk i stigende grad flytter pga. delt toilet og bad?
AA: Vores undersøgelser er ikke færdige. Kan ikke svare.
D: 48 minutter til dette punkt nu. Lukkes efter næste, hvis ikke helt nyt.
Anne Sofie 1,3: Vi kredser om punktet fordi vi ikke kan få svar. AA kan ikke svare på spørgsmål.
Hvad skal der til for at planerne droppes nu? Hvornår begynder i at lave det første kollegium om?
AA: Når man laver et sådant projekt laver man en masse undersøgelser ift planlæginig osv. Nu har
vi fanget mig på et tidspunkt hvor jeg er midt i det hele. Hvis vi havde kunnet gennemarbejde det
lidt mere, havde I fået klokkeklare svar. Vi er nået dertil hvor vi har snakket med KR. Der er ikke sket
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noget siden da. Vi skal nok komme ud med noget, når vi ved noget mere. Vil ikke trække noget
ned over hovederne:
Anne Sofie 1,3: Kan beboerene stemmer om planerne senere?
AA: Det kan jeg ikke svare på. Det spørgsmål har vi ikke stillet os i bestyrelsen. Vil gerne undgå de
her snakke, fordi det vi snakker om nu er måske ikke relevant om et halvt år.
Otto 2,2: Finansiering af renovation: Man kan diskutere om en kæmpe ombygning er vedligehold.
Hans: Nej. Vi er ikke den samme selskabsform, som da kollegierne blev grundlagt. Der er visse dele
som kollegierne skal leve op til fra dengang. Der leves op til de ting der står i den oprindelige
formålsparagraf. FF ejer selskabet og bestemmer.
Lars 3,2: Kan I ikke lave os en liste over ting der skal være opfyldt for at projektet bliver droppet eller
godtaget? Så kan vi holde jer op på det senere. Hvordan snakker vi med jer om det senere? Hvad
er kontaktvejen?
AA: Vi har vist, at vi godt kan snakke sammen. Jeg tager det op til bestyrelsesmøde i morgen.
Morten: Hvor lang er ventelisten?
Thomas: 10 og 11 måneder. Sidste års tid 10-16 måneder. Ca. 230 mennesker. Svært at sige noget
om hvorfor lister ændrer sig.
Hans 7,1: Når Anette siger at der er accept for KR skal det siges at vi ønsker fælles toilet og
udsugning. Jeg har været her længe og de argumenter der bruges af kollegianerne lægger op af
hvad KR har brugt. Vi slår på den fleksibilitet så man kan indrette værelse som man vil. Det er det vi
ønsker. Vi har fremhævet uhensigtnmæssigheder ved at indsætte en kasse på værelserne som
bliver beskadiget, og på de øgede renovationsomkosnigner ved mange toiletter. Problemer ved
hygiejne. Vi værdsætter den nuværende model med kort varsel. Jo mindre man kan ødelægge på
værelse jo bedre. Pris: det handler om den pris en kollegianer skal betale hver måned. I takt med at
der bliver bygget etværelses kollegielejligheder øges attraktiviteten af PK. Vi tror godt at PK kan
lejes ud om 40 år. Næsten alle pt. fugtproblemer er beboernes egen skyld. Man skal varme rigeligt
op i de gamle bygninger. Udåndingsfugt er det der vokser på vælggende. Vil næsten garantere at
et fremtidigt KR ikke vil acceptere underlødig undersøgelse i fremtiden. KR vil holde bestyrelsen og
Kontoret til ilden. I det gamle universitetshospitalet er der i rig måde den mulighed for at lave det
de vil lave her. Hvor stor søgning er der til det? Derefter kan man overveje at ombygge PK. Vores
linie er den samme som alumnernes.
AA: Tak for input. Alt er skrevet ned.
Pause
9.

Valgmænd tilbage 24. Kan træffe beslutninger.
Indkomne forslag til ændringer i husordenen, optagelseskriterier, beboelses- og fraflytningsregler
m.v.
a. Forslag vedr. depositum for køkkenskat

Hans: Det er ikke i strid med husordenen at lave et depositum for køkkenskatten. Det nye er at
gangskattemesteren er forpligtet til at udbetale senest en måned efter.
Morten 1,0: Lægger den nuværende regel op til dette?
Hans: Der står intet om depositum til køkkenskatten lige nu. Min gang har oplevet at miste flere
tusinde pga. Folk flyttede fra køkkenskatten. Ca. 5k mistet. Ikke mistet nogen penge siden.
Morten 1,0: Min egen gang ønsker ikke at der bliver opfordret til depositum af køkkenskat, da det vil
skabe problemer istedet for at løse problemer.
Nilles: Det er ikke noget krav at indføre depositum og ikke et krav at opkræve hver måned.
Chris 9,3: 9,3 er imod dette forslag da man føler at det vil fremmedgøre nye. Dette er baseret på en
afstemning ved køkkenmødet.
Chris 9,3: I dag kan man allerede gøre som man vil. Det er godt.
Mathias: Jeg støtter op om forslaget. Ved at have paragraffen kan man vedtage det på gangen.
Det er en mulighed for at undgå fremtidige problemer.
Hans: Drejer dette sig om at indføre mulighederne eller kan KR sanktionere?
Elisabeth: Det er allerede acceptereret, at hver enkelt gang beslutter det. Det er en måde at
tydeliggøre det for folk at de kan komme til os. Så det står at det skal være rimeligt. Pt. fungerer det
udelukkende ved præcendens. Man skal have mulighed for at komme til KR.
Hans: Man kan indføre depositum på sin gang og klage over manglende betaling pt. Tilføjelsen
handler om beskyttelse af den enkelte mod det flertallet har besluttet. Der indføres en sanktion hvis
køkkenskattemesteren ikke efterlever at betale depositum senest en måned eftyer flytning.
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Morten: Hvis det bliver vedtaget vil folk på min gang tænke at vi skal have depositum for
køkkenskat på gangen. Virker aggressivt at skulle betale depositum for køkkenskat. Er det
nødvendigt at kunne klage til KR, gangene kan ordne det selv ved afstemning.
Hans: Det gør at folk vil kunne læse at det er en mulighed. Jeg tror ikke på at alle gange pludselig
indfører depositum hvis flertallet er imod. Det er retssikkerhed for den enekelte alumne.
Elisabeth: 500 kr. vil fx dække et halvt års køkkenskat. Det ville være relativt rimeligt.
For: 20, imod: 1. Forslaget er vedtaget.
10. Valg til KR

Hans: KR mødes hver uge og behandler sager og arbejder på projekter. Vi arrangerer Skt. Hans fest,
behandler klager, deltager i PKs samarbejdsudvalg. Koordinerende arbejde med
kontoret. Ordinære medlemmer får løn og har ansvar for at deltage i møde hver uge. De får de
tunge arbejdsopgaver får arbejde med hjem. Suppleanter kan i højere grad tilvælge
arbejde. Beslutninger træffes oftest ved konsensus i KR. Fx laver Thomas prioriteringslister og nogle
byder nye alumner velkome og viser powerpoint show. Forretningsfører sørger for KR kontoret.
Elisabeth: KR er kommunikationsled med jer og kontoret på mange punkter. Vi laver indledende
klagebehandling. Vi behandler dispensationsansøgninger.
Hans: Vi får ting til at ske.
a. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 1-3 (toårig)

Jakob Wadsager 3,2 stiller op. Jakob Wadsager, 3,2 er valgt for koll. 1-3. Valgt ved fredsvalg.
b. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 4-6 (étårig)

Sofie 5,1 sitller op. Læser statskundskab.
Mathias 6,3: Har boet her siden november. Læser Jura på 3. semester. Har erfaring fra tidligere
rådsarbejde.
Nilles: Hvilken post kunne I tænke jer?
Mathias: Alumneansavrlig.
Sofie: Velkommen i parken
Adam: Begge, har I tid til skt. Hans festen?
Mathias: Ved ikke, muligvis eksamener. Vil prioritere.
Sofie: Jeg er forberedt på at sætte tid af til dette.
Thomas 1,3: Er i for forslaget med toiletter på værelserne?
Mathias: imod
Sofie: Imod.
Thomas: Tidligere erfaring, relevant artbejde der kan bruges?
Sofie: Elevorganisationer.
Mathias: Ledende i Operation Dagsværk i gymnasiet. Organisering.
Stemmeseddel 9. Sofie vinder. Sofie: 16, Mathias: 8. En ugyldig stemme.
c. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 7-9 (étårig)

Henrik Dahlin og Nilles Van de Voort stiller op.
Henrik Dahlin: Læser teologi. Har siddet i KR som suppleant og har været ordinært medlem.
Nilles: Bor på 7,0 i et halvt pr. Læser matematik. Har noget tid tilbage på Universitetet. Har været
suppleant i et år. Arbejder i Eforen.
Thomas: Har I anden erfaring i kan trække på?
Nilles: Er i KR nu og er i bestyrelsen for Eforen/KR, og alumneforeningen. Da jeg startede var jeg i
bestyrelsen for matematisk fredagsbar.
Dahlin: Elevrådsformand, elevrådsrepr. Gym, bestyrelser i politiske ungdmsorganisationer. En del
bestyrelseserfaring.
Elisabeth: Hvilke ansvarsområder vil I gerne have?
Dahlin: Forretningsfører eller Velkommen i parken.
Nilles: Alumneansvarlig eller velkommen i parken.
Stemmeseddel 7.
Henrik: 13, Nilles: 11. Henrik er valgt.
d. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 1-9 (toårig)

Elisabeth stiller op. Hun er valgt ved fredsvalg.
e. Valg af suppleant til KR for Kollegium 1-3

Afstemning om at kollegianerråsdet får lov til at indsupplere en kollegianer.
Mod: 2, 17. Kollegianerrådet har lov til at indsupplere.
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f. Valg af suppleant til KR for Kollegium 4-6

Henrik 4,1 stiller op og er valgt ved fredsvalg.
g. Valg af suppleant til KR for Kollegium 7-9

Nilles stiller op. Nilles vælges ved fredsvalg.
h. Valg af suppleant til KR for Kollegium 1-9

Mathias stiller op og vælges ved fredsvalg.
11. Eventuelt

Elisabeth: Vi er blevet tilbudt et grønt areal i øgaderne som vi kan bruge som køkkenhave. Hvad
synes folk om dette?
Kasper 8,2: Hvilket ansvar er forbundet med dette, og vil det blive brugt?
Elisabeth: Vi kan vurdere om den bruges om et år. Ansvaret er at den skal se ordentlig ud.
Morten: Vi vil meget gerne bruge den.
Matthias 2,1: Det ligger afsides fra kollegierne. Det kan være som at have en kolonihave.
D: KR går videre med det og melder tilbage
Ingevorg 4,3: Hvis de nuværende værelser er gode nok til Dronningen, er de fine nok til os.
Thomas: Tak for de par år der har været på kollegierne.
Morten: Skal vi ikke lave en underskriftsindsamling til at få Dronningen i bestyrelsen?
D: Dette kan diskuteres bagefter mødet.
Elisabeth: Opsang: Lad være med at tage jeres dørtelefon og tryk 5 og bnare lukke folk ind uden at
tjhekke hvem der kommer ind. Det er jeres ansvar at sikre at uvedkommende ikke kommer ind.
Mathias 2,1: Opfordring til næste VF at man skriver præcis hvornår man skal sende forslag ind for at
de bliver taget til efterretinig.
Ingeborg: Pas på at KR ikke bliver en lukket klub, så det ikke er de samme der laver alting.
Morten: Vil opfordre til at næste gang man indkalder til VF, kan sikre at der er konkret information
fra Kontoret.
Elisabeth: Grunden til at dette har været tilfældet er at der er blevet sendt nogle interne notater
ud. Der har været miskommunikation mellem KR og Kontoret.
Thomas: Diversiteten i KR afhænger af om folk har lyst til at dukke op. Man er altid velkommen til at
henvende sig.
Adam: Jeg er enig med Ingeborg. Vil gerne høre om nye forslag om hvordan vi kan involvere nye.
Hans: Jeg er ikke blevet valgt til noget. Det er mange år siden. Kom i KR i 2008 og har boet her
siden 2005. Jeg når præcis ikke at have 11 års jubilæum. Tak til nuværende og tidligere KR. Det er
desværre sjældent at vi har kvorum til VF fra starten. Det er rigtigt at KR skal forsøge at være åben,
men det er svært at få folk til at dukke op. Jeg forlader KR med ro i sindet. Det her sted er
forhåbentlig de samme firkantede kasser i fremtiden og jeg håber at I vil stå sammen og kæmpe
for det.
D: Jeg runder VF af med at takke for god ro og orden og hvervet som dirigent. Jeg nedlægger mit
hverv. Tak til referenten.
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