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REFERAT: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
2. Referat 

Det med dagsordenen udsendte referat af møde 2-2017 var udsendt den 4. april 2017 og blev 
godkendt.  
 

3. Orientering fra ledelsen og Kollegianerrådet 
Jakob Wadsager orienterede om, at Elisabeth Skautrup er udtrådt af Kollegianerrådet i 
forbindelse med sin forestående fraflytning. Mathias Drejergaard Sørensen havde tidligere 
været suppleant og trådte nu ind på Elisabeth Skautrups plads i Kollegianerrådet. 
3.1 Orientering om status på renovering 

Den daglige leder orienterede om status. Der var netop afholdt møde med KR, C.F. 
Møller v/ Knud Bach og Anette Andersen, hvor tegninger og løsningsmodeller blev 
drøftet. I forhold til tidligere var den mest markante aktuelle ændring at man, efter 
forslag fra KR, planlagde at lade køkkenerne blive på den placering de havde nu frem 
for at flytte dem. Samtidig havde man set på pulterrummene, hvor man var enige om at 
arbejde med ét pulterrum pr. etage for at spare skillevægge, i lighed med den nuværende 
løsning. Mathias Drejergaard Sørensen orienterede om, at på Kollegium 6 havde man 
streget gulvene op med malertape og mærket alt på pulterrummene, hvilket var et 
princip, der kunne være inspiration til Kollegium 1. Parkkollegiernes kontor har små 
mærkater, man kan sætte på kasser og lignende. 
Det endelige udkast til materiale udsendes i løbet af en uges tid, og team X og Y havde 
derefter frem til medio juni til at gøre tilbuddene færdige, og team skal derefter vælges. 
Denne proces følger den plan, der er lagt. 
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Jakob Wadsager tilføjede, at Kollegianerrådet glædede sig til at medvirke til de 
kommende detailvalg. Deres input har indtil videre været begrænset til nogle konkrete 
emner, bl.a. forslag med hensyn til spejle, gulve, ledningsføring og mht. at opretholde 
kablet internet og WIFI i køkkenenerne. Hvad angik internet, skulle dette generelt set 
aftales med AU IT.  
Samarbejdsudvalget drøftede endvidere et eventuelt afkalkningsanlæg efter model fra 
FEAS’ Teknolog Kollegie, et tiltag, som der havde reduceret kalkmængden ned til cirka 
en tredjedel.  

3.2 Øvrig orientering 
Flytteprocessen blev drøftet. Det går planmæssigt med at flytte beboerne, idet man 
forsøger at undgå ubeboede gange i videst mulige udstrækning. I juli måned fraflyttes 
Kollegium 1. Øvrig orientering 
Mathias Drejergaard Sørensen orienterede om, at Kollegium 1 havde planer om  en 
afslutningsfest, og de aktuelt var ved at blive solgt diverse ting og effekter fra 
køkkenerne for at rejse midler til afslutningsfesten.  
Der var enighed om, at det ikke var uden betydning for kommunikationen om 
renoveringen, at Elisabeth Skautrup havde boet på Kollegium 1. Det var et klart budskab 
om, at det var vigtigt at have ambassadører på hvert enkelt kollegium. I løbet af 
processen skulle man tage disse erfaringer med for at arbejde videre med, hvordan det 
projektet formidles. Den daglige leder ville udarbejde en ’drejebog’, herunder var det 
vigtigt, at man blev bedre til at sende beskeder ud, dels til gangene, dels via Facebook, 
så beboerne kender til planer og ændringer. 
Det blev drøftet, hvordan man sikrede kommunikation til beboerne på Kollegium 2 med 
hensyn til byggepladsen ved siden af. Der var enighed om, at der skulle være løbende 
opdateringer undervejs til åbningen af det nyrenoverede Kollegium 1. 
Det blev drøftet, om bestyrelsen havde en idé om en tidsplan videre end Kollegium 1. 
Formanden orienterede om, at bestyrelsen ønskede at stå fast med hensyn til, at der var 
tale om et forsøg, som man ville se effekterne af først. Derfor havde man i bestyrelsen 
ikke lagt sig fast på en bestemt proces. 
Det blev endvidere drøftet, hvordan man sikrede kulturen på et nyrenoveret kollegie med 
en helt ny beboerskare. Formanden orienterede om, at man i den henseende satsede på 
Kollegianerrådet til at have en meget aktiv rolle i at sikre dette. Kollegianerrådet ville gå 
i tænkeboks med hensyn til, hvordan dette kunne tilrettelægges. Hertil kom spørgsmålet 
om, hvordan gangene skulle sammenstykkes ud fra demografiske karakteristika. I dag 
prioriteres i forhold til studieretning og køn. Der var enighed om, at Kollegianerrådet 
skulle sætte sig sammen med den daglige leder for at drøfte disse spørgsmål, herunder et 
besigtigelsesarrangement og spørgsmålet om fortrinsret for de, der gerne vil flytte 
tilbage på Kollegium 1.  

 
4. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 
 

5. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 20. juni, kl. 15.00.  
 
Referatet er udsendt den 22. maj 2017.  


