
Valgmandsforsamling KR 2021 referat

Af Sophie Rask Pedersen. Arrangementsansvarlig ved KR.

1. Valg af dirigent

Andreas Tarben vælges som dirigent.

2. Valg af referent

Sophie Rask Pedersen vælges som referent.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

4. Kollegianerrådets beretning ved formand Hannah Inez Houborg

Siden sidste valgmandsforsamling i oktober gik det fjerde medlem af, hvilket gjorde at vi fik en

ekstraordinær valgmandsforsamling. Vi var kun 3 i KR, vi skulle finde os til rette, da vi var 2 nye

og 1 erfarent medlem. Vi skulle finde ud af hvilke projekter vi ville i gang med, vi brugte det meste

af december på at finde ud af dette. I Januar kom der mange klagesager, som skulle behandles. V

kiggede på efor-kælderen som skal renoveres. Vi så på det gamle KR’s forslag til renoveringen. Vi

har lavet et samlet udkast til renovering af efor-kælderen. Vi har sendt dette videre til en arkitekt.

Fælles bad og toilet debatten har fyldt meget. Kollegium 3 er det næste i rækken som skal renoveres

med dertilhørende eget bad og toilet på værelserne. Vi holdt et samarbejdsudvalgsmøde sammen

med bestyrelsen. Vi holdt også møde i KR med Anders Boysen Dall, som er aktiv indenfor

bevarelse af fælles bad og toilet.

Vi har brugt tid på immatrikulation, hvor mailen var forkert.

Vi har haft et lille påskearrangement, hvor vi delte øl ud. Kollegie 6 skal renoveres, vi har været

med til at vælge hvilke borde og stole der skal derover.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 ved Anette Andersen

Kontoret har fortsat lukket, men man kan træffe kontoret efter aftale. Samarbejdet mellem kontoret

og KR har været over mail og tlf. Vi mangler de sidste tegninger fra arkitekten til eforen.

Renovering af kollegium 6 er snart færdig, indflytning første juni. Der kommer information ud til



dem som skal flytte fra kollegium 2 til 6. Kollegium 6 har budget på 23mio. Det går hurtigt med at

bruge penge, men det bliver brugt godt. Renovering på kollegium 2 er begyndt så småt, vi har lavet

understøttelser af altaner, de ser fine ud. Kollegium 2 renoveres på samme måde som kollegium 6.

Renovering af eforen går vi i gang med efter kollegie 6 er færdig. Parkering i parken: alle veje i

uniparken er kommunale veje, men byrådet har besluttet at der kommer betalingsparkering indenfor

ringgaden, det vil sige også i parken. Vi har fået oplyst at der nok ikke kommer betalingsparkering

ved kollegie 1-6 og ved det kongelige bibliotek. Vi er ikke sikre, men måske. Regnskabet har været

præget af covid 19. Årets resultat 2020 er på 5,2 mio, hvilket er tilfredsstillende i

ledelsesberetningen. 6 mio udbetales i 2021. Der er huslejeindtægter som indeholder diverse

indtægter, eforen, vask osv 15 mio er indtjent. Afskrift på bygninger og biler er på 6 mio 262 tusind.

Når vi trækker renterne fra er resultat 5,2 mio, lavere end forventet, men skyldes renoveringer.

Aktiverne. Vi har den langsigtede værdi af vores bygninger som er langtidsaktiver. Vi har lånt

penge, derfor er vi i minusaktiverne i alt er på 40 mio 577. Passiver og aktiver hænger godt

sammen. Passiver er en kapital som er finansieret af aktiverne.

6. Tekniske spørgsmål ved Kollegiernes Kontor

Første taler er august fra 9.3. Vil have uddybet det med parkering, at det bliver gratis på 1-6, men

uklart, om der er betaling på kollegium 7-9.? Anette siger, at hun ikke har vidst noget om det, men

hun tog kontakt til universitetet. Universitetet siger at de er på bar bund. Vi har fået at vide at der

sker noget sidst i maj, men vi ved ikke hvad der kommer til at ske. Vi gør alt hvad vi kan for at få

noget at vide om hvilke parkeringsstandere der kommer til at stå, og hvor de kommer til at stå. Vi

vil vide om vi kommer til at betale for medarbejdernes biler og alumnernes biler. Men Anette kan

ikke love noget, hun kan kun give information når hun har noget.

Lasse fra 9.1: lyset på Bartholin renoveringen generer folk på værelserne. Kan der gøres noget ved

dette? Anette siger ja det kan du tro. Anette tager fat i byggeledelsen for at få det til at stoppe.

Hannah spørger: cykelstatus ved kollegium 1-6: der er fyldt, kommer der snart en oprydning inde i

skuret, og kommer der udendørs cykelparkering fremover? Hvad er planen? Anette: der er et

problem med cykelparkeringen. Vi er udfordrede PT, men der kommer udendørsparkering ved

kollegium 6. Vi skal i gang med kollegium 5: vi vil lave en stue etage med vaskeri, cykelparkering

og fællesareal. Indtil da må cyklerne stå udenfor og kæmpe om pladsen. Ovre ved kollegie 7-9 er



der en cykel-kælder hvor man kan stille sin cykel ned. Det er de muligheder vi har PT. Hanna

spørger: Tømmer i ud i cyklerne mht. efterladte cykler: Anette svarer: Ja vi laver cykelrazzia. Det

varer ikke længe før vi laver razzia igen.

August 9.3 spørger: Papcontainerne er overfyldte, kan vi gøre noget ved det? Thimas svarer: pga

byggeriet er der et problem. Der er to containere og ikke kun 1, det skal dem der tømmer dem lige

finde ud af. Bølgepap hører ikke til i småt pap, men i de STORE containere. Det skal alumnerne

lade være med. Smid det i den store blå containere, så vil det hjælpe. Det er et generelt problem at

vi skal sortere mere pap og papir. Få flækket papkasserne op i den store container. Pap fra

emballager skal i den lille.

Frederik Gullach har et spørgsmål til flytning: Er der lagt planer for hvordan værelserne bliver

fordelt i den interne flytning? Anette svarer: der kommer info materiale i morgen. Man flytter fra sit

eget værelse identisk over til kollegium 6. Der er nogle der vil mangle et værelse, fordi

badeværelserne er for store, men de har så en første prioritet til at vælge værelse ved flytningen.

7. Indkomne forslag til ændringer i husordenen, optagelseskriterier, beboelses- og fraflytningsregler

m.v.

Overordnet har vi ryddet op i husordenen. Vi har rykket rundt på overskrifterne så de er mere logisk

opbygget. På forsiden til forslagene til ændringerne har vi skrevet det mere substantielle.

Larmetiderne er ændret, vi har præciseret at tage hensyn til eksamenslæsning. Vi har henvist til at

man bør tegne forsikring. Parkkollegierne er blevet overtaget af forskningsfonden, så derfor er der

visse processer som ikke foregår på samme måde længere. KR bestemmer ikke over andre beboere,

da det ikke går juridisk, derfor tager kontoret sig af flere ting end tidligere. Den virkelige praksis

overenstemmes derfor med husordenen. Vi tegner derfor et tydeligere billede mellem husordenen

og virkeligheden.

Paragraf 19 stk. 4: Tidligere stod der, at kontoret kan gå ind hurtigt og smide akut en person ud af

kollegiet. Det har vi i KR ændret. Vi har ændret det sådan: at hvis der er tale om sager af grov

kriminel karakter og ikke bare akut. På den måde er dette præciseret.



Der stemmes om ændringerne i husordenen i en samlet pakke. Man kan stemme ja eller nej eller

blankt. Der stemmes for ændringerne i husordenen. 14 stemte ja, derfor er forslaget vedtaget,

husordenen er dermed ændret. 3 stemte blankt.

8. Valg til kollegianerrådet

Der er to ordinære poster til valg og 4 suppleanter til valg.

a. Valg af medlem af kollegianerrådet for kollegium 7-9

Sissel Broné stiller op. Martin Raventos fra 7.2 stiller også op. For at der en der kan vælges direkte

skal kandidaten have 11 stemmer, ellers ryger afstemningen op igen. 15 stemmer for Sissel Broné, 4

stemmer for Martin, 1 blank. Sissel vælges in i KR.

b. Valg af medlem af kollegianerrådet for kollegium 4-6

Pia fra 4.1 stiller op som ordinært medlem. Pia vælges som ordinært medlem.

c. Valg af suppleant for kollegium 1-3

Sophie går af 15. juli. Derfor er denne suppleantpost vigtig. Vi må selv finde en suppleant fra

kollegium 1-3, vi har lov til selv at finde en.

d. Valg af suppleant for kollegium 4-6

Ingen stiller op. Vi bemyndiger kollegianerrådet ind til selv at finde en suppleant at indsupplere. Det

er vedtaget.

e. Valg af suppleant for kollegium 7-9

Ingen suppleant. KR bemyndiges til at vælge en suppleant.

f. Valg af suppleant for kollegium 1-9

Martin Raventos vælges som suppleant for kollegium 1-9.

9. Eventuelt

Lasse fra 9.1 spørger om internettets hastighed. Henvend sig til kontoret herom svarer Jakob

Wadsager.




