
PARKKOLLEGIERNES SAMARBEJDSUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR
PARKKOLLEGIERNES SAMARBEJDSUDVALG 

1. Parkkollegiernes samarbejdsudvalg oprettes i regi af Parkkollegierne A/S og 
Kollegianerrådet med virkning fra 15. juni 2015.  

2. Formålet med Parkkollegiernes samarbejdsudvalg er at skabe et forum for dialog og 
koordinering mellem ledelsen af Parkkollegierne A/S og Kollegianerrådet. Herunder er 
det et formål at sikre henholdsvis alumnerne og selskabets ledelse indsigt i, hvad der 
sker og forventes at komme til at ske på kollegierne.

3. Til at fremme dette formål påhviler det ledelsen af Parkkollegierne A/S og 
Kollegianerrådet at sikre dialog og inddragelse, herunder om tiltag, der måtte få 
indflydelse på kollegiernes struktur og alumnernes dagligdag. Eksempelvis 
valgmandsforsamlingens beslutninger, planer om større projekter, omlægninger eller 
væsentlige huslejeændringer.

4. Parkkollegiernes samarbejdsudvalg konstituerer sig for ét år ad gangen ved 
førstkommende møde efter alumnernes valgmandsforsamling i september. 
Parkkollegiernes samarbejdsudvalg består af de fire valgte 
Kollegianerrådsrepræsentanter samt op til fire repræsentanter for ledelsen af 
Parkkollegierne A/S. 

5. Parkkollegiernes samarbejdsudvalg afholder to ordinære møder om året, tilpasset 
parternes årshjul mht. regnskabsmøde, budgetmøde og valgmandsforsamling. Mødeplan
fastlægges hvert år på det konstituerende møde og da mindst et år frem. Herudover kan 
der efter behov afholdes mellemliggende møder, hvis en af parterne begærer det. 

6. Møderne indkaldes af kollegiernes ledelse med angivelse af dagsorden, så vidt muligt
med otte dages varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

 Godkendelse af dagsorden
 Orientering fra ledelsen og Kollegianerrådet

Referater af møderne udarbejdes af en fast referent fra ledelsen, og referaterne vil være 
åbne og tilgængelige for alle kollegianere. Referatet udsendes til ledelsen af 
Parkkollegierne A/S samt Kollegianerrådet i rimelig tid efter mødets afholdelse. 
Såfremt der ingen indsigelser til referatet er, betragtes referatet som godkendt og gøres 
tilgængelig på Parkkollegiernes hjemmeside. 

7. Samarbejdsudvalgets rolle, jf. ovenstående, vil løbende kunne tilpasses ved enighed 
mellem parterne. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en tilpasning, vil 
samarbejdsudvalgets arbejde skulle fortsætte med udgangspunkt i den hidtidige rolle. 
Såfremt et hensigtsmæssigt samarbejde herefter ikke vil kunne opnås, vil 
samarbejdsudvalget alene kunne nedlægges såfremt parterne er enige derom, eller 
såfremt én af parterne i to på hinanden følgende år måtte have krævet udvalget nedlagt.

Vedtaget på Samarbejdsudvalgsmødet den 15. juni 2015.
Sidst ændret og vedtaget den 26. marts 2019 


