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Referat af møde 1-2015 i Parkkollegiernes samarbejdsudvalg 

 

Afholdt:  Mandag den 15. juni 2015, kl. 13.00 

 

Sted:  Selskabets kontor, Carl Holst-Knudsens Vej 8, 8000 Aarhus C. 

 

Til stede:  Hans Henrik Juhl, Andreas Tharben Hansen, Simon Skarum-Kristoffersen, Bent Müller, 

Jørgen Lang og John Andersen 

  

Endvidere 

deltog:  Henrik Dalgaard (ref.) 

 

Der forelå indkaldelse af 12. juni 2015. 

 

REFERAT: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Forretningsorden 

Udkast, af 12.06.2015, blev drøftet og godkendt med ændring af konstitueringstidspunktet til 

efter Valgmandsforsamlingen i september samt deraf følgende fastlæggelse af møderække for 

året.  Det blev aftalt, at der i forbindelse med udsendelsen af referat fra møderne i 

Parkkollegiernes samarbejdsudvalg skulle medsendes en svarfrist for kommentarer til referatet.  

Den reviderede og godkendte forretningsorden af den 15. juni 2015 vedlægges referatet. 

 

3. Orientering fra ledelsen og Kollegianerrådet 

3.1 Indstillingsret 

Det blev fastslået, at det er bestyrelsen, der har kompetencen i sager om indstillingsret. Hvis 

kollegianerne, med sædvanligt engagement, havde forslag i denne forbindelse, ville bestyrelsen 

se positivt på det. 

Det blev aftalt, at der skulle udarbejdes et notat, der beskriver, hvordan setuppet p.t. forvaltes i 

forbindelse med indstillingsret, som udgangspunkt for drøftelser om indstillingsretten. Andreas 

Tharben Hansen var i forvejen i gang med at skrive et sådant notat, og det blev besluttet, at 

Andreas Tharben Hansen i samarbejde med John Andersen skulle færdiggøre et sådant notat, 

som skulle rundsendes i Parkkollegiernes samarbejdsudvalg til kommentar. I den forbindelse 

blev det drøftet, at gavebrevet henviser til ’gældende praksis’. Dette kunne vises i notatet. Det 

blev aftalt, at notatet skulle rundsendes til Parkkollegiernes samarbejdsudvalg inden den 1. 

august 2015 for drøftelse. Eventuelle ønskede ændringer til ”gældende praksis” vil skulle 

godkendes af Parkkollegiernes bestyrelse. 
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3.2 Kollegiernes personalestruktur 

Direktøren orienterede om, at man var nået frem til et oplæg til en fremtidig organisering med 

baggrund i, at forretningsfører John Andersen planlægger at lade sig pensionere i efteråret 2015. 

Der pågik drøftelser om at finde en afløser til John Andersen med udgangspunkt i samme 

funktion med lidt andre opgaver. Der forventedes at ske et vagtskifte i andet halvår 2015, når 

afløseren var fundet. Den nye daglige leder skulle være en profil, som kunne noget med teknik 

og samtidig var rund, men bestemt. Oplægget indeholdt endvidere et forslag om, at John 

Andersen fortsatte som konsulent for at bringe 27 års erfaring i selskabet videre. 

Hvad angik viceværten (Poul) var det aftalt, at han, efter eget ønske, skulle gå på 30 timer, 

såfremt der som følge heraf måtte opstå behov for mandetimer, ville man købe disse eksternt. 

Der var enighed om, at man også ved fremtidige pensioneringer skulle sørge for at skabe 

mulighed for overdragelse til en afløser i god tid for at sikre, at der fortsat var et højt 

serviceniveau.  

 

3.3 Ansøgnings- og optagelsesrapport 

Andreas Tharben Hansen orienterede om, at alumnerne havde arbejdet på at kvantificere, hvad 

der sker på kollegierne med hensyn til ansøgninger og optagelse. Han fremlagde en oversigt 

herom. Det blev drøftet, at man fremadrettet kunne indbygge en oversigt over kønsfordelingen 

samt indbygge en procentkolonne for overskuelighedens skyld. 

 

3.4 Status på renoveringer 

Direktøren orienterede om, at man i selskabets bestyrelse havde udnævnt 2015 til et 

planlægningsår i forbindelse med planer om renoveringer, samt at man ikke var så langt med 

arbejdet endnu, at der var noget at berette. Hans Henrik Juhl orienterede om, at alumnerne i den 

forbindelse havde udarbejdet et udkast til en omhusningsmodel, der kunne fremlægges og 

drøftes, når det blev relevant. 

 

3.5 Øvrig orientering 

Bent Müller orienterede om, at Parkkollegierne kunne fejre sin 80-års fødselsdag i september 

måned, samt at man fra selskabets side ikke havde planer om at markere 80-årsjubilæet. Det 

blev endvidere drøftet, at man i september 2014 markerede overtagelsen af Parkkollegierne ved 

en festligholdelse og fejring af den nye flagstang ved Eforhuset. Alumnerne oplyste, at man i 

forbindelse med fødselsdagen havde besluttet at afholde en sommerfest den 15. august, som 

også var rettet mod tidligere beboere, der i forbindelse med besøget ville få mulighed for at 

besøge deres gamle gang. Bent Müller tilføjede, at man bakkede fuldt op om initiativet. 

 

4. Eventuelt 
Hans Henrik Juhl orienterede om, at man nærmede sig kollegiernes Skt. Hansfest, som havde 

været under planlægning siden januar. 

Forretningsføreren orienterede om, at man var begyndt at lave et før-syn på værelserne, hvor 

man gik ud på værelserne og noterede ned, hvad der skulle udbedres i forbindelse med 

beboerskifte. Det var endvidere planen at udbygge dette med et egentligt syn ved 

beboerflytninger. 
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Næste møde: 
 

Det blev aftalt, at næste møde skulle ligge ugen efter Valgmandsforsamlingen den 15. 

september. Der skulle i forbindelse med udsendelsen af referatet følge forslag til tidspunkt.  

 

Referatet er udsendt den 24. juni 2015. 

 

Vedlagt: Forretningsorden af 15. juni 2015 


