
PARKKOLLEGIERNES SAMARBEJDSUDVALG

Aarhus, den 11. november 2015

Referat af møde 2-2015 i Parkkollegiernes samarbejdsudvalg

Afholdt: Onsdag den 23. september 2015, kl. 10.0

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

Til stede: Hans Henrik Juhl, Andreas Tharben Hansen, Heri Signar Nolsøe, Thomas Hasselgren, 
Bent Müller, Jørgen Lang og John Andersen

Endvidere
deltog: Henrik Dalgaard (ref.)

Der forelå indkaldelse af 18. september 2015.

REFERAT:

Parkkollegiernes samarbejdsudvalg konstituerede sig med Bent Müller som formand. Formanden 
orienterede om, at de tidligere suppleanter i Kollegianerrådet, Adam Taudal Hede, Heri Signar 
Nolsøe og Thomas Hasselgren, der nu var ordinære medlemmer af Kollegianerrådet og dermed 
også medlemmer af Parkkollegiernes samarbejdsudvalg.
Det nye kollegianerråd bestod pr. 15. september 2015 samlet set af følgende:
Hans Henrik Juhl (formand), Adam Taudal Hede (forretningsfører) Heri Signar Nolsøe
(”Velkommen i Parken”-ansvarlig), Thomas Hasselgren (alumneansvarlig) og med følgende 
suppleanter: Jakob Wadsager (Kollegium 1-3), Nilles van der Voort (Kollegium 4-6), Henrik 
Dahlin (Kollegium 7-9) og Elisabeth Skautrup (Kollegium 1-9).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Referat
Det med dagsordenen udsendte referat af møde 1-2015 var udsendt den 24. juni 2015 og var 
godkendt.

3. Orientering fra ledelsen og Kollegianerrådet
3.1 Optagelsessystemet
Formanden takkede for det modtagne notat, hvor kollegianerrådet har beskrevet, hvordan de ser 
optagelsessystemet og slog indledningsvist fast, at spørgsmål om optagelse ville komme på 
bestyrelsens bord. Andreas Tharben Hansen orienterede i forlængelse af det med dagsordenen 
udsendte notat om optagelsessystemet ved kollegierne i universitetsparken, set med 
Kollegianerrådets øjne. Optagelsessystemet består aktuelt hovedsagelig af et normalt 
optagelsessystem med en venteliste, men indeholder, som beskrevet i notatet, også fire andre 
muligheder for optag på Kollegierne i Universitetsparken, som kort fortalt er: 1) Ventelisten, 2) 
Tidligere alumne, 3) Dispensation og 4) Ekstern indstilling. Notatets indhold blev overordnet 
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drøftet, og som formanden indledte med, ville optagelsessystemet, som beskrevet i notatet, blive 
drøftet på selskabets bestyrelsesmøde.

3.2 Kollegiernes personalestruktur
Direktøren orienterede om, at man som bekendt havde annonceret efter en daglig leder til at 
afløse John Andersen. Desuden orienterede direktøren om ansættelsesprocessen videre frem, 
hvor man forventede at have en afløser på plads 1. december eller 1. januar. Man håbede på at 
få en bred skare af ansøgere.

3.3 Ansøgnings- og optagelsesrapport
Andreas Tharben Hansen orienterede om den udarbejdede kvantificering af, hvad der sker på 
kollegierne med hensyn til ansøgninger og optagelse, herunder kønsfordeling. Der var fortsat en 
pæn ventetid på 13 måneder. Senest havde man pr. 1. september modtaget 87 ansøgninger, 
primært fra førsteårsstuderende. Heraf var 49% kvinder, mens 51% var mænd.
Der var enighed om, at spørgsmålet om ekstern indstillingsret skulle vurderes nærmere.

3.4 Status på renoveringer
Direktøren orienterede om, at man i selskabets bestyrelse fortsat arbejdede på tankerne om 
renovering, samt at man endnu ikke havde noget at berette.

3.5 Øvrig orientering
Hans Henrik Juhl orienterede om, at man netop havde afholdt valgmandsforsamling, hvorfra der 
ikke var noget nyt at berette, ud over at der havde været en del spørgsmål til budgettet, som blev 
besvaret til valgmandsforsamlingen. Der havde været nyvalg af tre suppleanter, førnævnte 
Adam Taudal Hede, Heri Signar Nolsøe og Thomas Hasselgren, som nu var blevet ordinære 
medlemmer med baggrund i, at Simon Skarum Kristoffersen og Andreas Tharben Hansen 
udtrådte af Kollegianerrådet på grund af udflytning fra Parkkollegierne.
Endelig blev det drøftet, hvad man kunne gøre ved kollegianerne, der ikke betalte deres 
køkkenskat.

4. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til punktet.

Næste møde:

Mødet afholdes efter nærmere aftale.

Referatet er udsendt den 11. november 2015.


