PARKKOLLEGIERNES SAMARBEJDSUDVALG

Aarhus, den 4. april 2017

Referat af møde 2-2017 i Parkkollegiernes samarbejdsudvalg
Afholdt:

Torsdag den 23. marts 2017, kl. 15.00

Sted:

Kollegiernes kontor, Carl Holst-Knudsens Vej 8, 8000 Aarhus C

Til stede:

Jakob Wadsager (Formand, KR), Henrik Dahlin (Forretningsfører, KR), Sofie Tram
Pedersen (Velkommen-i-Parken-ansvarlig, KR), Elisabeth Skautrup
(Alumneansvarlig, KR), Mathias Drejergaard Sørensen (Suppleant, KR), Bent Müller
(Formand for Parkkollegierne A/S), Jørgen Lang (Direktør for Parkkollegierne A/S),
Erik Pagaard Nielsen (bestyrelsesmedlem for Parkkollegierne A/S) og Anette
Andersen (Daglig leder ved Parkkollegierne A/S)

Endvidere
deltog:

Henrik Dalgaard (ref.)

Der forelå indkaldelse af 20. marts 2017.
REFERAT:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Referat
Det med dagsordenen udsendte referat af møde 1-2017 var udsendt den 16. marts 2017 og
var godkendt.
3. Orientering fra ledelsen og Kollegianerrådet
3.1 Orientering fra Kollegianerrådet om Valgmandsforsamlingen
Kollegianerrådet orienterede om den netop afholdte Valgmandsforsamling tirsdag den 21.
marts, som var gået godt. Valgmandsforsamlingen havde været mindre velbesøgt end sidst,
og der havde været en række spørgsmål. Kollegianerrådet havde informeret om, hvad der
var sket i Parkkollegiernes samarbejdsudvalg det sidste halve års tid.
Herunder havde Kollegianerrådet orienteret om de på seneste samarbejdsudvalgsmøde
drøftede evalueringskriterier for renovering af Kollegium 1, hvad Valgmandsforsamlingen
havde fundet var et godt tiltag.
Det blev drøftet, at taskforcen havde besluttet, at beboerne kunne ”reservere” et værelse til
flytning, men at det kun kunne ske i kontorets åbningstid og ved personligt fremmøde. Det
var også besluttet, at møder man ikke personligt op på kontoret, vil man blive fordelt på de
tilbageværende værelser rent tilfældigt. Altså ”først til mølle”-princippet. Dette blev dog
vendt med advokaten, som syntes selskabet skulle være lidt mere imødekommende og
tilbyde beboerne på Kollegium 1 at de havde mulighed for at ønske et værelse til flytning,
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hvilket gav sig udtryk i det udleverede brev. Dette skabte lidt forvirring på Kollegium 1, da
de indledningsvis var orienteret om den første løsning.
Der var enighed om, at Elisabeth Skautrups opdatering med en vejledningsfilm på facebook
fungerede glimrende.
Brugen af Eforen blev drøftet, da der havde været tilfælde af leje til et arrangement i
weekenden, hvor en alumne var lejer, men ikke var til stede under arrangementet. Der var
enighed om, at den, der lejer, selv skal deltage og dermed have et opsynsansvar. Det skulle
undersøges, hvad man kunne finde af løsninger på problemet. Det blev drøftet, om man
kunne udvide Eforens funktion til også at rumme studiepladser engang i mellem, for
eksempel som projekt- og samarbejdsrum om onsdagen med kortadgang. Der var enighed
om, at dette var en udmærket idé, når alt i baren i øvrigt var låst inde.
Konkluderende blev det konstateret, at der havde været tale om et fint forløb på
valgmandsforsamlingen.

3.2 Øvrig orientering
Den daglige leder orienterede om, at der var sendt brev ud til beboerne på Kollegium 1 med
en erklæring om genhusning, som skal udfyldes og indleveres til kontoret senest den 31.
marts 2017. I erklæringen om genhusning står der blandt andet, at de i samme forbindelse
opsiger det nuværende værelse til fraflytning den 31. juli 2017.
Det blev endvidere drøftet, om det regnskab, der blev fremlagt på Valgmandsforsamlingen,
fremover kunne være et endeligt regnskab. Moderselskabet, Aarhus Universitets
Forskningsfond, ville arbejde på at få placeret Parkkollegierne tidligere i
regnskabsprocessen, så årsrapporten fremadrettet kan blive præsenteret på
Valgmandsforsamlingen i uddrag.
Den daglige leder orienterede om, at der var afholdt et rådgivningsmøde med Martin Bo
Thøming fra Kromann Reumert med den fremtidige procedure for klagesager og en generel
juridisk rådgivning for dette. Deltagere havde været Jacob Wadsager, Henrik Dahlin,
Mathias Drejergaard Sørensen, Anni Due Hansen og den daglige leder, Anette W. Andersen.
På mødet havde der været en god dialog, og man havde fået styr på sprogbrugen i
forbindelse med sådanne sager.
Mathis Drejergaard Sørensen orienterede om, at der arbejdes på en ny husorden.
Kollegianerrådet bemærkede, at man havde overvejet en ændring af ”larmetiderne” på
Parkkollegierne, så de blev udvidet til en mere nutidig udgave.
Man havde også vendt spørgsmålet om rygning, hvor der aktuelt ingen forbud var mod
rygning på eget værelse. Det blev drøftet, at hvis man overvejede et rygeforbud, kunne det
hænge sammen med renoveringsprojektet. Der var enighed om, at der lå et dilemma i dette
spørgsmål, og Kollegianerrådet ville komme med et udspil.
Den daglige leder orienterede om, at man har planlagt et møde med hensyn til at arbejde
videre med indstillingsretterne. Mødet er planlagt til at være den 19. april. Man havde fundet
gammelt indstillingsmateriale vedrørende nogle af kollegierne, men ikke for alle.
Den daglige leder orienterede om, at man havde afholdt møde med det ene håndværkerteam
den foregående dag, og nu afventer forslag fra begge de to teams for renovering af
Kollegium 1. Når man havde fået sammenlignet de to teams, skulle projekterne granskes, og
der skulle tages stilling til, hvilke teams, der skal arbejde videre med projektet. Den daglige
leder forventer at kunne orientere om dette medio april.
Hvad angik immatrikulationskontrollen, manglede man stadig 38 kollegianere, hvoraf de 10
dog var fraflyttet.
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Mathias Drejergaard bemærkede, at det var dejligt at mockuppen var blevet opdateret med
fjernelse af skabe og placering af en 1½-personers seng.
Både Kollegianerrådet og den daglige leder efterlyser information og retningslinjer vedr.
den nye persondataforordning, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Det ville være
praktisk med nogle guidelines for Parkkollegierne i den forbindelse. Direktøren orienterede
om, at moderselskabet, Aarhus Universitets Forskningsfond, var langt fremme med at se på
dette. Derfor har moderselskabet bolden og vil vende tilbage med en tidsplan.
Jakob Wadsager tilføjede, at hvad angik evalueringskriterierne for renovering af kollegium
1, har Kollegianerrådet bolden og vender tilbage med revideret udspil.
Det blev drøftet, at Parkkollegiernes bestyrelse skulle have lejlighed til at læse forslaget
vedrørende evalueringskriterierne, før man gik videre.

4. Eventuelt
Det blev besluttet, at dagsorden fremover fast skulle indeholde punktet ”Næste møde”.
Næste møde:
Tirsdag den 9. maj kl. 15.00
Referatet er udsendt den 4. april 2017.

