Valgmandsforsamling efteråret 2017
26. september 2017
Forkortelser
KR = Kollegianerrådet
VF = Valgmandsforsamlingen
JW = Jakob Wadsager (Formand for Kollegianerrådet)
AWA = AWA W. Andersen (daglig leder, Parkkollegierne A/S)
DIR = Dirigent
Der er 15 valgmænd tl stede. Der skal være 18 for at starte. Der er i vedtægterne ikke taget hensyn
tl manglende koll 1. rr. 1 ankommer 1..18. rr. 17  ankommer kl 1..11. rr. 18 1..11.

Referat

1. Valg af dirigent
KR nominerer Hans Henrik Juhl, som er tdligere formand for KR. Vedtaget.
Dirigenten overtager ledelsen af mødet og konstaterer at valgmandsforsamlingen er ulovligt
indkaldt. 1 uger for sen 1. indkaldelse. Dog har KR udsendt en forklaring for dete samt givet
alumnerne mulighed for at give indsigelser mod mødets afoldelse. Dete er beskrevet i første
indkaldelse. KR har ikke modtaget nogen indsigelser mod forsamlingens afoldelse før mødet og der
var ingen indsigelser under mødet.

2. Valg af referent
KR nominerer Lasse 3.1. Lasse er valgt.

3. Valg af 2 stemmetællere
Følgende stemmetæller er valgt: Adam Hald 3.1, Adam Stahl 1 st.

4. Godkendelse af dagsorden
Ændring: Forslag tl ændring af hele husordenen. Husordenen opdeles i kapitler, der stemmes om
hvert kapitel. Vedtaget.
Dagsorden med ændring er godkendt.

5. Kollegianerrådets beretning ved Jakob Wadsager
Kan ikke udtale sig defnitvt om kollegiernes økonomi, da KR ikke sidder i bestyrelsen.
KRs arbejde:
Renovering af Kollegium 1. Fokus: huslejestgning ((50 DKK), Andre kollegier renoveres?
Letet over relatvt lille stgning i huslejen.
Det er ukendt for KR om der er planer for de andre kollegier.
Skt. Hans-festen har været en stor opgave. Det ønskes at samarbejde med andre foreninger næste
år.
Eforen er lukket, er der tanker om hvad der skal ske med Eforen? KR foreslår en relancering. Input
tages ved punktet Eventuelt.
Bestyrelsen har valgt ikke at møde op. AWA er mødt op for at besvare spørgsmål. Ubesvarede spg.
kan sendes tl KR senest torsdag.
Der henstlles tl høfig samtale.
EKSTRA: Der tlføjes at der skal vælges nyt ordinært medlem for koll 1-.. Lægges under punkt 10.c.

6. Fremlæggelse af budget (2018) for Parkkollegierne A/S ved Anette W.
Andersen
Der henstlles fra dirigent tl at holde sig tl punkterne på dagsordenen.
Gennemgang af budgetorslag for 1018 v. AWA.
AWA:
Regnskabsmetoden er ændret, derfor anderledes opsætning end sidste år. Omstrukturering af
posterne. Lejeindtægter for koll 1 fndes ikke før april, derfor lavere. Div. indtægter er vaskekort osv.
Renholdelse 1017  højt pga. stgning af pris fra rengøringsselskabet. Falder i 1018, idet
ejendomsfunktonærer(viceværter)s løn har været indeholdt deri. Er nu under personaleudgifer.
Planlagte renoveringer er ikke koll 1, men fx vaskeri, sikring af kloakker osv. større, men ikke alle
renoveringer. Rådgivning er ikke om koll 1, men omkring alm. test af fx altaner (kan de holde?)
Tilskud tl koll råd stger grundet stgninger i generelle priser. Renter falder grundet renovering af
Kollegium 1.
Forventet energi osv: side 5
Let stgning i vang grundet koll 1, eget toilet/bad
Elforb falder grundet skif tl LED.
Renovaton (afald) falder grundet forvetning fra selskabet om et fald i pris grundet sortering.
Der forventes indkøb af elbil tl viceværter.
Husleje, s. (.
Koll 1 betaler (50,- mere end resten.
1 x handicapboliger i Kollegium 1.
Tomgang er kun Kollegium 1.
Adam, 3.1: Huslejestgning på 50,-. Hvordan hænger det sammen?
AWA: Alle udgifer stger 1-1 %. Vi forsøger at følge udgiferne.
Adam 3.1: Er 50,- ikke meget når der siges 1-1%?

AWA: Der er en forventning om yderligere udgifer tl vedligehold. Det forsøges at opbygge en bufer
gennem husleje.
Mads, 5.1: Huslejestgning hvert år? Skal vi forvente 50,- hvert år?
AWA: Som udgangspunkt nej. Det er ikke nødvendigt hvert år. Gamle bygninger kræver mere
vedligehold som årene går. Vi vil gerne holde huslejen atraktv for beboerne.
Henrik, 7 .1: Gebyrer, budget 1018, hvorfor spring?
AWA: Gebyrer i 1017  er delt ud i deres egne poster i budget 1018.
Mads 5.1: Holde igen med huslejestgnigner?
AWA: Taget tl eferretning
Troels, .1: stgning af udgifer tl fælleshus 1017 ?
AWA: Forventning om at der skal ske noget.
Kari, 5, st.: Renhold i budget 1017 ?
AWA: Rengøringsselskab hæver prisen grundet stagnering de sidste par år. Lønninger tl viceværter
var tdligere i denne post, men er fytet tl personaleudgifer for 1018.
JW: Skt Hans i budgetet?
AWA: Indeholdt i Kontorholdsudgifer incl. retværk/telefon. Forsikres at pengene nok skal komme.
JW: Eforen indtægter 50k fra Eforen. Som nu er lukket?
AWA: Der er sat penge af tl hvis Eforen sætes i gang igen.
JW: Handicapværelser, hvordan er huslejen beregnet for disse værelser? Er det 1,5 eller 1 rums
værelse?
AWA: Handicapværelser deler det gamle toilet på koll 1, så prisen afspejler 1,5 værelse + koll 1
stgning ((50).
Simon 7 .1: økonomi tl bil? Er det også indkøb?
AWA: Indkøb ligger i Kontorholdsudgifer. Kig på bil koster ca. 150k.
Adam Hede, 3.1: Godt med penge tl Eforen!
Rikke, .1: Underligt at Eforen skal være underskud? Mærkeligt at budgetere med at den er en
underskudsforretning. Udgifer større end indtægter.
AWA: ”Vi vil jo gerne have tngene tl at køre”
Rikke: Hvad er udgiferne?
AWA: Pærer, el, vand, varme, udskifning af inventar.
Mads, 5.1: Eforen, økonomisk, ry lyd i Eforen? Kan man i budgetet fnde plads tl fx en større
relancering, fx ny lyd? Er det kun små tng?
AWA: Kom med et forslag, sæt tal på hvad I vil have. Vil gerne hjælpe
DIR: Alt fra den nuværende Eforen (KIFs tng) indgår i konkursbo og vil ikke kunne anvendes i
relancering af Eforen. Relanceringen kan evt. købe tngene af konkursboet.
JW: Til Rikke, Koll råd har intet med KIF at gøre. Koll rådet undres også over underskud.
Mathias, : Underskud skyldes tab på drif af bygningen, og ikke på drif af selve Baren.
Simon 7 .1: Hvor mange midler er der tl kollegierne fra forskningsfonden?
AWA: Alle penge er i cash pool.
DIR: Dete spg. Hører tl årsregnskab.
AWA: Til foråret kan uddybes nærmere.

Hans 1.1 Hvad er bestyrelsens honorar sat ud fra?
AWA: Er ikke ofentligt tlgængeligt. Husleje betaler dete honorar.
AFSTEMrIrG:
Godkendes budgetet eller skal KR nedlægge protest mod det?
18 stemmer for, 0 imod.

7. Tekniske spørgsmål ved Kollegiernes Kontor
Indledning v. AWA:
Ros af kollegianerne for udlufning og tændte radiatorer. åbn vinduer og hold radiatorer tændte for
at undgå fugt og skimmelsvamp.
Under syn af værelse ser det generelt pænt ud, men husk at holde gangarealer frie, de er brandveje!
Altan må godt anvendes, men hold det under rækværket og på indersiden.
Køkkener: Undgå klistermærker på glate fader grundet øget risiko for bakterier. Husk ordentlig
rengøring af køkkener.
Mads, 5.1: Gangrydninger. Episode ved samtale med rengøring under rydning. Mads føler at tonen
har været for hård.
AWA: roteret.
Mads: Hvorfor ender de tl storskrald?
AWA: Kutymen er at de lægges et sted hen hvor kollegianerne kan komme tl dem.
Rikke, .1: Ingeniør kigger på altaner. Skal vi være utrygge?
AWA: rej. Der er indkaldt ingeniør grundet bekymring, men der udtales at der ikke er grund tl
bekymring. Altanerne holder.
Adam Hede, 3.1: Internet i køkkenet?
DIR: Tidligere er sagt undersøgelse af eduroam, hvad er status på dete?
AWA: Der er ikke undersøgt videre, men koll 1 opdateres med eduroam.
Kaori 5, st.: Klistermærker på køkkenskabe er svære at forsvare for sine medbeboere. Ville være rart
med ofciel udmelding.
Kaori: Dørtelefoner på 5. Modtagerne på værelser og i køkkener virker ikke.
Andre kollegianere (7  st. + ..3) stemmer i.
Kaori: Vaskekort har tendens tl at gå i stykker skønt god behandling? Evt. tdsplan på nyt vaskeri?
AWA: Betalingsmetoden ændres umiddelbart ikke. Der er fokus på nye vaskemaskiner. Kontoret vil
gerne have alumnerne ned tl dem på besøg �. Dårlige vaskekort sendes tl producenten med brok.
Kaori: Er tv-pakken blevet mindre?
kollegianere siger søg efer kanaler igen.
Kontoret: Tvpakken ikke mindre
Christan 3.3: Dørtelefoner. Uklar tale i systemet. Hjælp.
AWA: Det noteres.
DIR: Der opfordres tl IKKE at åbne op for ukendte mennesker. Evt. kig ud over altanen. Der har
tdligere været problem med forsøg på tyveri.
Søren 7 .st: Afaldssortering. Hvornår begynder det for os? Hvilke beholdere stlles op hvor?
AWA: Der er opstllet store grønne kuber ved afaladsøerne, men der er klemt idet de gamle også
står der. Der sorteres glas, plast metal i en. Papir og småt pap i én. Restafald i anden. Der er indkøbt
nye statver tl køkkenerne.

Kaori: Baterier hvor?
AWA: Vaskerummet.

8. Orientering om status på renoveringsprojektet på Kollegium 1 ved
AWA
DIR: Der opfordres tl ikke at gentage spg. Hold jer tl emnet og formuler jer kort.
AWA status:
Der er plancher af renoveringen tl stede med hvert plan vist.
Faldstammer og ventlaton placeres på gangen.
Muligvis skabe på gangen, men økonomien er der ikke tl dem nu.
Køkkenet placeres i midten af den ene side.
I stuen er cykelrum, varmerum og et ekstra toilet.
Trapperne beholder deres placering.
Der graves ud foran kollegiet så cykelparkeringen foran kollegiet udvides.
Kun handicap i stuen.
Kun fælles toilet i stueetagen.
Lofet bibeholder pulterrum. Der bygges ogsa teknikrum samt tørrerum.
Der laves ventlaton på lofet. Det kan godt larme.
Vinduer udskifes i uge (1-(3, hvorefer facaden er færdig. Dete gøres for ikke at larme i vinter
eksamensperioden.
Der vises mere fokuseret planche af værelserne.
Er som vist i demoen.
Adam, 1 st.: Hvordan er styringen af badevandet på badeværelserne?
Gardinstang + fald
AWA fortsæter:
Pt. nedbrydes koll 1. Genopbygningen ser godt ud.
Gulvet i stuen nedbrydes for at ferne gamle rør og isolere bedre. Der lægges varme i
badeværelserne i stueetagen.
Hold øje med nyhedsbrevene som udsendes fra kontoret med status omkring koll 1. Der udsendes
referat fra AWA når der har været møde med dem der bygger.
Christan, 3.3: I marts indgav vi klager om koll 1. Er der lytet? Det ser det ikke ud tl. Fx åbner døren
den forkerte vej?
AWA: Brandvæsnet siger man ikke må åbne døren udad.
Christan: Halvtag tl cykler?
AWA: Er på listen. AU bestemmer om man må.
Christan: Var det noget med det ikke var lovligt at have tørrerum grundet opbevaring?
AWA: Der er dispenseret fra kommunen. Der laves både 1 opbevaringsrum pr. gang og et tørrerum.
Søren 7 . st: Er planlægningen af gangen (grundplan) noget der overvejes fra blok tl blok
fremadretet?
AWA: Koll 1 er pilotprojekt som evalueres ud fra søgning og tlfredshed af nytlfytere tl koll 1. Der
startes ikke ny renovering før der er styr på koll 1. Der kan godt gå 1 år eller 1.
Grundplanet kan godt ændres ud fra opnæde erfaringer.
Søren: Skal alle kollegier opbygges som koll 1 med bad på værelse, eller kan de opbygges forskelligt?

AWA: Koll 1 er pilotprojekt. Der er dialog med KR omkring hvordan man vurderer om koll 1 er en
success. Det er usikkert om alle opbygges som koll 1, men alle SKAL renoveres på sigt.
DIR: Kollegierne er bygget i forskellige tder på forskellige måder. Gør at man ikke bare kan presse
koll 1 opbygning ned over alle kollegierne.
Adam Hede: Føler ikke at beboere og KR var inddraget omkring koll 1. ændres dete i forhold tl de
andre kollegier?
AWA: KR skal komme med første udspil.
JW: Der ligger pt ingen afale om evalueringskriterier, men når de er lavet ofentliggøres de inden
videresendeslse tl bestyrelsen.
Rikke .1: Skal der 1 værelse på en gang?
AWA: Ja.
Rikke: Er toiletet stadig en boks? rår den op tl lofet?
AWA: Toiletet bliver lidt anderledes end mock-up . Får en lille hylde ovenpå mellem badeværelse og
lof, men der bliver ellers lukket.
Mathias: (.1: 5. værelser i blokken. Er der plads tl 5. cykler?
AWA: Måske.
Mathias: Kan man ved ansøgning om bolig på uni koll vælges om man vil i de gamle eller nye?
AWA: Ja.
Mathias .3: Laver breve tl tdligere koll 1 beboere. Andre beboere på uni koll. rye på
prioriteringslisten. Der prioriteres i nævnte rækkefølge. Der opdateres på prioriteringslisten at man
kan vælge gammelt eller nyt.
Rikke, 5 st: Lydisolering på badeværelser? Kommer det tl at larme?
AWA: Lydisolering er vigtg. Badeværelset lydisoleres så godt muligt. Værelser som står op mod
køkken og trappeopgange får ekstra lydisolering.
Rikke .1: Er det på gangen eller kun væggen mod køkkenet?
AWA: Kun væggen mod køkkenet
JW: Tørrearealer, bliver de mindre på koll 1 end de var før?
AWA: Ca. ½-1/3 af lofet bliver tørrerum. Ca. som andre kollegier.
JW: Er der taget højde for varmeforbrug i stueetagen i koll 1?
AWA: Det forventes at det falder grundet ny isolering, samt varme i gulvet på badeværelserne i
stuen. Stuen er pt ikke isoleret, kork->beton->Jord.
JW: Dørene åbner jo op nu, men de nye må ikke?
AWA: Brandmyndighedernes krav ændres og opdateres for renovering og nybygning.
JW: Er der allerede tng man har erfaret af renoveringen af koll 1?
AWA: Inden ny renovering skal forarbejdet udføres. Der skal være en dialog. Der er glæde for
arbejde med lokale arbejdere, som også skal se kollegierne i hverdagen.
JW: Vi ser frem tl at tale med jer om nye kollegiers renovering. Bolden er hos os. Vi reviderer nu, og
vil allerede nu gerne begynde at opsamle data samt have en fast afale med dem AWA taler for.
JW: Vi kan høre vandhanen nu tl dags. Hvad er der gjort for at forbedre dete?
AWA: Hele badeværelset er bygget på en lydisolerende måte, rør fra toiletet er isoleret. Lyden kan
ikke fernes.
JW: Er der isolering i væggene?
AWA: Kun mod gulvet og gangvæggen, så ingen lydisolering fra værelse tl værelse, men
badeværelserne støder op tl hinanden.

DIR, dirigent: Hvorfor teknikrum i midten af lofet?
AWA: De teknikrum som har netværk osv. bliver fernet.
Sofe: KR har fremlagt udkast tl kriterier omkring ombygningen, som blev afvist. Glæder sig tl nyt
arbejde.
Sofe: Koll 1 ombygning. Bliver udfytningen den samme som fra koll 1?
AWA: Processen i fytning af koll 1 bebøre har været god. Folk har forståeligt været utlfredse med at
skulle fyte, men processen har overordnet været god. Det er beklageligt at 3 fra Kollegium 1 blev
fytet fra unikollegierne i en kort periode.
Anders (.1: Har ikke været vildt engageret i KR. Er lidt harm over behandlingen af KR under
processen. Søgningstallet skal ikke være kriterie for succes. Der VIL være stor eferspørgsel på
værelserne, alene grundet placering og eget bad, lad være at bruge søgningstal som succeskriterie.
JW: Kritkken tages med tl møde på torsdag.
AWA: Processen før renoveringen har været ledet af bestyrelsen. Der har været mere dialog. Der er
møde hver trsdag, referat videregives tl KR.
Kasper: Omnibus i dag. Der har været faldende tlgang, er de tal gennemsnit pr år eller måned?
AWA: De er måned. Der har netop været en stgning.
Mathias: Gennemsnitlig ventetd i 101( var 1(.1, gns for 1015 var 11,7 5. Er ikke enig i at kalde det en
faldende tendens.
Kasper: Test viser ifg. hvad at man godt kan indrete sig?
AWA: Der er testet med 1 mands og 1,5 mands seng i mock-up med skabsarrangement og
skrivebord, som dog er fernet.
Kasper: Er det overvejet at folk ikke kan fnde ud af at holde et toilet?
AWA: Det er diskuteret evt. at anvende rengøringsselskabet i forhold tl rengøring/aaalkning af
badeværelset. Rengøring får i så fald adgang tl værelset.
Mai, (.3: Er fytet fra koll 1. Har følt fytningen var en dårlig proces. Fik at vide at der ville komme en
høring, men den kom aldrig. Ønsker inddragelse i ny proces ved fere renoveringer.
Mai: Hvor er ham som skulle komme fra bestyrelsen?
AWA: Jeg er her, spørg mig.
Mai: Føler ikke at bestyrelsen er investeret i os, men bare tromler igennem.
AWA: KR skal tage det med tl møder og udtrykke ønsket. Bestyrelsen er ikke ligeglad.
Mai: Der er omtalt en undersølgese omkring ønske af eget badeværelse. Hvad er det for en
undersøgelse?
AWA: Per Juelsen (Kollegiekontoret) har udtalt sig omkring dete emne. Det er grundlaget.
DIR: Der HAR været en undersøgelse i start 00’erne, som viste at man ønskede badeværelse. Der var
omkring 1008 en samtale med Per Juelsen. KR har set denne undersøgelse. Undersøgelsen var
spørgeskema ved kollegierne administreret af UngdomsBoligårhus.
Mai: Kan vi se denne undersøgelse?
DIR: Vi kan ikke fnde den.
Adam: Har nuværende medlemmer set den?
DIR: Uklart
Mads: Hvordan vil I sikre at kommende evalueringer bliver hørt gennem KR?
AWA: KR skal tage initatv.
Mads: Hvilken rolle skal KR spille i opsætningen af evalueringen?
AWA: Der tages udgangspunkt i det KR leverer.

Søren, 7  st: Evalueringen. Det ligger hos KR, men har KRs tdligere udspil været tlgængeligt for
beboerne?
JW: Udspil ofentliggøres og sendes efer folk har fået chance for at give feedback.
Troels, .1: Det anvendte håndværkerteam. Miskommunikaton i sammenhæng med at taget blev
revet en fredag og ikke lørdag som der blev givet besked om.
AWA: Der er sagt tl håndværkerne at de skal varsle AWA så hun kan varsle os, hvis der kommer
ekstra larm. Det var afalt med håndvarkerne at det skulle ske lørdag, da de forventede at være
bagud, men de valgte at gøre det fredag.
Troels: En beboer er blevet chikaneret ved passage af koll 1
AWA: Det er selvfølgelig ikke okay. Der er henstllet at der ikke spilles musik længere.

- Pause -

9. Behandling af Indkomne forslag
KR ønsker at udskyde dete punkt tl næste VF fordi det er sent. Der er ingen indsigelser.

10. Valg til Kollegianerrådet
Formand for KR forklarer hvad og hvem KR er. ( medlemmer, 1 inaktve suppleanter pt.
Søren 7  st.: Får KR hele huslejen?
rej, halvdelen pr. måned.
Søren: Forhold mellem KR og drif af Eforen?
Har tdligere været på tale.
Søren: Skal man være I KR for at være med I en pendant tl KIF?
Det vil være en fordel, men ikke et krav.
Christan: Mere fast tmetal på hvad det kræver at være med?
Møde ca. 1 tmer hver trsdag. Ellers er det individuelt ud fra hvilken post man har og hvad der sker
på kollegierne.
Begge stemmetællere er tl stede.

a. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 4-6
Mads Andersen og Sofe Tram ønsker at stlle op.
Mads: Er utlfreds med hvad der er sket under renoveringen. Ønsker mere synlighed for KR. Mener
at han gennem relevant erfaring kan bidrage med synlighed.
Sofe: KR 1 år. “Velkommen I Parken ansvarlig”. Har været bidt af det arbejde hun har udført I det
sidste år. Erfaring med fx, evalueringsarbejde gennem sit job.

Mads

.

Sofe

7 

Blank

1

Mads er valgt.

b. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 7-9
Henrik Dahlin stller op
Henrik Dahlin valgt.

c. Valg af ordinært medlem af KR for Kollegium 1-9
Mathias, .3: Koll siden sidste VF. Har været glad for sit arbejde for KR, som har bestået I at være
alumneasnvarlig.
Sofe Fram: Se tdligere.

Sofe

11

Mathias

(

Blank

1

Sofe er valgt.

d. Valg af suppleant for Kollegium 1-3
Lasse, 3.1
Lasse er valgt

e. Valg af suppleant for Kollegium 4-6
Ingen søger valg.
Det godkendes at KR kan udfylde posten selv.

f. Valg af suppleant for Kollegium 7-9
Søren 7  st.
Søren er valgt.

g. Valg af suppleant for Kollegium 1-9
Ingen søger valg.
Det godkendes at KR kan udfylde posten selv.

11. Eventuelt
Henrik Dahlin siger hurra for kollegierne.
Søren 7  st.: Hvad skal der ske med Eforen? Skal vi åbne et alternatv tl KIF?
Henrik Dahlin: KR vil gerne diskutere det og have resten af beboerne med.
Kaori: Til Eforen hører “det gamle hul I væggen” KIF-butkken. Skal det fortsæte?
Henrik: Det vil diskuteres.
Elsebeth 7  st.: Hvorfor har KIF været en virksomhed og ikke en forening?
DIR: Oprindeligt var 5. st en butk. Det kunne ikke løbe rundt. Man lavede KIF amba for at holde det
resterende kørende. Dete er så svundet, og gennem de seneste 11-11 år som DIR har været her har
der været underskud. Tidligere holdt baren det kørende, men så gav baren ikke overskud længere.
Elsebeth: Skal man så adskille KIF-butkken og Baren? Forening tl baren ville være meget smartere.
DIR: Foreningsregi er en mulighed, men der er risiko for at man kommer tl at hæfe personligt for
underskud. Forsøg at fnde en model hvor man ikke hæfer personligt, det er farligt.
Rikke for enden af bordet: Kunne man lave mere reklame for en ny Eforen-bar?
DIR: Ja
Adam Hald: Hvis nogen vil starte Eforen/KIF igen, så del nogle sedler rundt for at fnde folk. Tilbyder
photoshop-hjælp tl reklame.
Christne (.1: Lyder som om Eforen er gået ned pga. manglende omsætning. Har der været løbende
evaluering. Hvis nej, så gør det ved en ny start.
DIR: Der var forsøg på stormøde, meget ringe besøgt. Der har ikke virket tl at være interesse for at
holde KIF kørende.
Søren 7  st. :Har nogen lyst tl at lave en revurdering af hvad vi ønsker Eforen skal være for
alumnerne?
Kristan: Lav et Google Docs og få et rodet overblik?
Casper: Evt. Lav en google survey I stedet.
Rikke for enden af bordet: Lav mere reklame for events. Børglum kollegiet fx laver arrangementer
med pubquiz og temabarer.

Adam Hede: Hvem griber bolden med en ny KIF?
Mads (nyindvalgt): Jeg vil gerne hjælpe.
KR er positve om at indkalde tl en diskussion omkring Eforen s fremtdige drif.
Søren 7  st.: Vil nogen ikke gøre noget nu? Forsøg at få noget info fra de forskellige gange. Hvad vil
de?
KR konsttueres efer mødet, der diskuteres hvem der tager teten.

Kaori: Burde der ikke være fere tl dete møde? Det opsøgende arbejde fra KR er mangelfuldt. Kan
man ikke gøre det bedre?
KR er enige.
Kristan 3.3: Det her møde er langt (Har nu varet over 3 tmer), jeg gider ikke komme næste gang.
DIR: Denne omgang er meget lang. Dete skyldes at koll 1 og renoveringen bliver diskuteret. rormal
VF længde er ca. 1 tmer.
Rikke: Det skyldes måske at KR er sat ud af bestyrelsen. Vi føler ikke at KR kan så meget.
Morten: Denne VF har været godt reklameret på fyers og Facebook. De gange der ikke kom, tag jer
sammen, det er 1 gange om året at der holdes VF.
Henrik Dahlin: Det at KR ikke sidder I bestyrelsen er ærgerligt. Det er forståeligt at man ikke føler KR
kan så meget. Men det er STADIG super vigtgt at der er nogen at gå tl, så KR kan ytre de holdninger
bebørne har tl bestyrelsen. Lidt er også godt.
Mathias, (.1: Det er muligt at misse mødet. Vidste ikke at mødet fandt sted før der blev ringet på
gangens dørtelefon.
DIR: Tidligere var det også svært at få folk tl at komme. Der er gået helt op tli (5 min, før kvorum var
opnået og mødet kunne gå I gang. Brug nu KR, de baserer deres holdninger på hvad I siger tl KR.
Bestyrelsen lyter ikke tl enkelte alumner, men de lyter tl de faste medlemmer af KR, som de
kender og ved holder fast.
Kaori: Mere informaton. rår der er folketngsvalg er der brandtaler osv. Det her føles tomt. Få mere
liv I det her.
Sofe Tram: Forstår godt frustratoner. Referat fra VF sidste år har givet pote I dialoger med
bestyrelsen og pressen. Det at vi står sammen og viser vores holdning kan fyte deres meninger.
Bestyrelsen har taget en studerende fra forskningsfonden ind I bestyrelse. Vi ønsker at dete ændres
tl en bebør fra unikollegierne.
Rikke for enden af bordet: Gør selv noget reklame for Eforen, ændrer dets image.
Kristan, 3.3: Kunne man lave en midlertdig KIF-butk, så man stadig kan få øl?
DIR: Snak evt. Med Depot-øst. Der skal bare købes hele paller øl, så er det muligt.
Mathias, .3: Pas på. Hvis det virker for godt, så kan det trække tæppet væk under en ny KIF.
Adam Stahl: Folk synes Eforen er fedt, men Adam føler ikke at der er støte tl en ny KIF-butk.

Rikke: Skal man adskille Eforen og KIF-butkken? Evt. Slet ikke have en KIF-butk.
JW: Enig med Rikke
Mathias 8.3: Har boet på Parkkollegierne I 1,5 år. Hørte først om KR da de lukkede. Bestller fra
Tyskland. Det virker, men man skal købe en palle.
Søren 7  st.: Kan vi, hos dem der er her, mærke om Eforen skal leve videre?
Der afstemmes ikke.
Rikke: Kan vi ikke gøre det på spørgeskema så alle beboere kan være med?
DIR: Det diskuteres på møde omkring KIF.
JW: Tak for at ytre jeres tanker om KIF og renoveringsprojektet.

