Valgmandsforsamling Forår 2022
Dato: 9. maj, 2022
Referent: Jakob Wadsager
1. Valg af dirigent
Kollegianerrådet nominerer Simon Høgh Albrechtsen, 4,1. Simon Høgh Albrechtsen er valgt.
2. Valg af referent
Kollegianerrådet nominerer Jakob Wadsager, 3,2. Jakob Wadsager er valgt.
3. Godkendelse af dagsorden
D: Der skal vælges stemmetællere. Der er to der skal tælle stemmer, hvis vi skal afholde
skriftligt valg.
Rasmus (4,1) og Martin (4,1) er valgte.
D: Indkaldelse af valgmandsforsamlingen skal godkendes. VF er flyttet, men alt indtil den
oprindelige dato er indkaldt rettidigt. Den oprindelige dato var dagen før kapsejladsen, derfor
blev den rykket. Det har nogle praktiske konsekvenser, fordi der står I vedtægterne at VF skal
afholdes I april. Det anbefales at VF godkender dette.
Jeg har et punkt mere til dagsordenen. På 3. side I indkaldelsen står der “Forslag til ændring
af vedtægter”, men det er forkert. Det er et forslag til ændring af Husordenen. Det sidste der
skal gøres før VF kan starte er at tjekke at der er nok valgmænd til stede. Jeg tæller på
valgmandslisten og der er 20 valgmænd til stede og VF kan begynde. Man skal sige sit navn
og hvilken gang man kommer fra når man får ordet.
4. Kollegianerrådets beretning
Pia, 4,1: Den sidste periode har der grundet corona været mindre at lave, så vi havde spået
at mængden af arbejdsopgaver blev stigende pga. at hverdagen er oppe at køre igen.
Ligeledes er der noget opsyn med Eforen som er oppe at køre igen. Vi startede perioden med
at skulle at aflyse et arrangement I december pga. corona. Vi havde ligeledes planlagt at
afholde en comedyaften med tre forskellige komikere. Alternativet var at gøre mere ud af VF.
Vi har fået en regulering af det honorar som KR får tildelt pga. det ikke er reguleret i lang tid.
Det er ligeledes ændret så formanden får 50% mere I honorar end de øvrige medlemmer. Det
har vi drøftet internt. Det kom vi frem til at sige ja til. Det er noget der kan være fleksibelt og
hvis man ønsker det senere I KR, kan man evt. ændre det.
Til seneste samarbejdsudvalgsmøde, diskuterede vi renovering af Eforens kælder, og vi har
samlet nogle forslag som vi har drøftet med bestyrelsen og som vi følger op på. Et andet
relevant punkt fra samarbejdsudvalgsmødet, er at KR efter en tænkeperiode har valgt at
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imødekomme varslingsperioden ifm. flytning fra bygninger, der skal renoveres. Det er gjort
fordi vi ønsker at bestyrelsen kan få resultaterne af undersøgelserne af tilfredshed med
renoverede kollegier, før de skal træffe beslutning om næste renovering. KR opfordrer til at
man henvender sig til dem, hvis man har forslag til ting, der kan forbedres ved Eforen. Den
tidligere bestyrelse I Eforen er gået af. Vi stiller os til rådighed som samarbejdspartner. Martin
fra KR er observatør I Eforens bestyrelse og har godkendt det seneste regnskab. Vi er glade
for at arbejdet med Eforen er startet igen. Vi har haft til opgave at drøfte om man fremover
skal kunne leje sit værelse ud I sommerferien og vi har gjort meget ud af vi synes at det er en
rettighed som skal bibeholdes, også fordi det giver god mening ifb. med summer school.
Vi er opmærksomme på at der har været meget larm ifb. med renoveringen af Kollegium 2.
Det er blevet påpeget til byggemøderne af kontoret og KR har også gjort opmærksom på det
en del gange. Der er blevet initiativ til at holde et Sankt Hans sammen med Eforforeningen og
det tror jeg at der kommer styr på inden for den nærmeste tid.
En del af KR’s opgaver I den seneste periode har også været I at hjælpe med at skabe et
godt miljø og fællesskab til de nye studieboliger I Universitetsbyen. Sissel og jeg har været
derovre. Vi har bla. talt om køkkenkasse og køkkenmøder.
Der har været gjort opmærksom på at der ikke er nogen I KR som troede at man betalte for at
få adgang til Eforen og vi har talt med kontoret. Grunden er at der efter sigende har været
ødelæggelse af inventar I rummene, fx. en fladskærm. Det er ærgerligt at det skal være
sådan, men det er svært at komme udenom hvis det også skal være til gavn for de der bor
her når vi er flyttet ud.
I forhold til evaluering af Kollegium 6 har der været nogle feedbackpunkter og de er på vores
hjemmeside. Noget af det gik på kommunikation og at man ikke har fået ting at vide I god nok
tid. De der er flyttet ud har allerede fået at vide hvilket værelse de skal flytte ind på. Der er
derfor tale om en forbedring.
Som det blev nævnt, blev vores VF flyttet og det er fordi at vi ikke var opmærksomme på at
kapsejlads blev afholdt dagen efter den tidligere dato. Det skal dog nævnes at bestyrelsen
måske kan undre sig over at beboerne ikke kan rejse mere end en deltager til VF hvis man
ønsker at have et kollegianerråd. Vi tager det ikke personligt, men vi kan se at KR er et organ
som bliver brugt meget hyppigt af beboere både til positive og negative ting. Det er noget som
er nemmest at se for bestyrelsen hvis der kommer mange til VF, sådan som der er I dag,
hvilket er fantastisk.
En sidste ting: I KR laver vi også andet I end at se ned I computeren, og vi har prøvet at gøre
det lidt mere socialt og nice at være I KR efter corona.
D: Det der nu skal ske, er at alle jer der er mødt frem, har mulighed for at stille spørgsmål.
Kommentar: Jeg føler ikke at der er ret meget beboerdemokrati. Jeg følger ikke at vi bliver
hørt og jeg føler ikke at vi bliver inddraget I processen. Jeg følger mig ligesom en vælger som
ikke synes det givet mening at stemme fordi det ikke gør nogen forskel.
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Pia, 4,2: Vi er rigtig glade for at du er kommet I dag. Hvis man ser det fra bestyrelsen briller,
er det fordi at man først skal undersøge bygningerne for at finde ud hvilken bygning, der skal
renoveres. KR har presset på for at få offentliggjort en plan over de fremtidige renoveringer
og det er blevet gjort. Vi ønsker at der er to evalueringer, en efter indflytning og en et halvt år
efter. Min opfattelse er, at de kigger på vores rapport. Der har bla. været bekymringer om
kollegierne ser for kliniske ud og om der er frihed nok til at indrette sig som man vel. Jeg vil
kun opfordre til at man siger sine bekymringer nu, så de kommer med på referatet.
Amanda 6,2; I nævner at der har været fokus på bedre kommunikation fra kontorets side.
Klagen går på at det ikke er til at mærke. Dagen før en strømafbrydelse får vi først besked. Vi
får først besked om at der kommer en end og fuger på selve dagen. Folk vil gerne have
mulighed for at være hjemme.
Næste punkt handler om at kontoret ikke svarer på mails. Jeg har I februar skrevet om
utilfredsheder som der ikke er blevet svaret på. Jeg tror at det er en generelt ting, at de svar
der kommer er meget generelle og ikke noget man kan bruge til noget, og uden
tidsperspektiv. Jeg vil lige uddybe at det jeg skrev om I februar var om en vandskade. Vi
synes ikke at det blev håndteret ordentligt. Beboeren bad tre gange om at der blev set på det,
men der kom først nogle da han skulle flytte.
Jeg har forstået at på det nye Kollegium 6 er det blevet sagt mundtligt, at vi ikke selv må
male, selvom vi faktisk har skrevet under på den gamle kontrakt, hvor der står at det må vi
gerne. Er I opmærksomme på det?
D: Der er mulighed for flere kommentarer.
Mica 4,1: Er der mulighed for at få dannet en bedre kontakt til bestyrelsen, fx. ved at der
kommer en fra bestyrelsen til møder som dette.
Jakob: Bestyrelsesformanden har faktisk tilbudt at komme I Eforen og møde kollegianerne.
Pia 4,1: Må man stille et spørgsmål til forsamlingen?
D: Ja.
Pia 4,1: Hvis man ønsker at en fra bestyrelsen deltager I møder eller I
valgmandsforsamlingen, bør vi nok finde en dato, så vi kan gå videre med det. Skal vi finde et
separat møde eller skal vi foreslå næste VF.
Pia 4,1: Jeg tror han er interesseret I at vide hvad I godt kunne tænke jer at vide noget mere
om. Fx ved at vi laver en dagsorden.
Josephine 3,2: Jeg vil ikke have svar på mine spørgsmål, men decideret indflydelse på de
beslutninger der bliver taget. Jeg har en oplevelse af at man kommer for at forsvare
beslutninger.
D: Jeg opfordrer til at man skriver en mail til KR med sine ønsker.
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Mie, 1,st: Ift. Larm (primært lastbiler), det er ikke kun lastbiler. Jeg er tit blevet vækket af at
man giver sig til at bore, især når man får besked på at man ikke larmer før kl. 8. De skal altså
overholde de tider før kl. 8. Det kan man godt gøre noget ved.
Anders 1,2: Det er bare en tilføjelse. Vores etage har opelvet det samme vedr. støj. Nogle
gange har der været støj siden halv syv om morgenen og vi håber at man kan være mere
præcis omkring hvornår man kan forvente der er perioder med rigtig meget støj.
Pia 4,1: Er reglen ikke at der ikke må støjes før kl. 08.00?
Anette, kontoret: Jeg har gjort rigtig meget for at gøre opmærksom på at det ikke er I orden at
der larmes før kl. 08.00. Lastbilchaufførerne kommer med varer når de vil, og når de bakker
ud så bipper det. Der er også håndværkere som har boret og larmet selvom de har fået
besked på at det må de ikke. Kollegium 3 ligger heldigvis mere væk end Kollegium 2, som
ligger I midten. Vi gør alt hvad vi kan for at være så stille som muligt.
Amanda 6,2: Et forslag: Kan man ikke lave en facebookgruppe hvor man kan sende
informationer ud omkring renovering?
Anette, kontoret: Det er sådan noget vi eftersøger. Før I tiden havde vi en kontaktperson på
hver gang, men det har man ikke mere. Vi har prøvet at bruge facebook mere, men vi har fået
at vide at nogen ikke bruger facebook, så vi har printet det ud og lagt det I køkkenerne.
Amanda 6,2: Kan man ikke gøre begge dele?
Anette, kontoret: Der er rigtig mange gamle alumner I vores facebook-gruppe og vi arbejder
på en facebook-gruppe som er mere dedikeret til de der bor her.
Amanda 6,2: Kan man ikke lave en gruppe hvor det kun er kontoret, KR og Eforen som kan
lave opslag?
Anette, kontoret: Enig.
Amanda 6,2: Jeg synes ikke argumentation holder med de gamle alumner. De kan melde sig
ud hvis de vil.
Emil 8,2: Hvad vinder vi ved at gøre det på facebook istedet for bare at sende en mail ud?
Anette. Kontoret: Mails overvejer vi om er fremtiden.
Josephine 3,2: Kan man ikke lave en ansøgning til brandmyndighederne om at man kan få
lov til at have en indbygget skraldbeholder, så madaffald er på køkkenet og resten er I en
beholder på gangen.
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D: Det er godt at vi har en åben dialog, men vi er ved KR’s beretning og nogle af de ting der
bliver sagt, passer til punktet om tekniske spørgsmål i stedet. Er det spørgsmål til
beretningen?
Et af de magtpunkter som jeg har som dirigent er at jeg skal give et skøn af om Pias
beretning kan godkendes. Jeg vurderer at der ikke er store indsigelser mod KR’s beretning og
arbejde.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 ved Anette Andersen
D: Jeg giver ordet til Anette, kontoret.
Anette, kontoret: Jeg er rigtig glad for at se så mange. Det er helt uvant. KR har gjort et stort
arbejde med at samle så mange. Tusind tak. Jeg vil fortælle lidt omkring hvad der sker på
kontoret og derefter gå I gang med regnskabet for 2021.
Vi har nye åbningstider på kontoret, for at imødekomme at I kan nå til jeres forelæsninger
efter I at I har været forbi os. Der er lavet en turnusordning med at det ikke er den samme der
besvarer telefonen hver gang. Vi håber at I nemmere kan komme I kontakt med os. I er altid
velkomne til at lave en aftale med os. I kan evt. tage fat I Thomas og Ivan. De er I parken hver
dag. Tag endelig fat I dem. Pia nævnte noget om vores studieboliger som er I
universitetsbyen. Det er flotte lokaler. I den forbindelse har vi lavet lidt om på vores
arbejdsgange som nu foregår fra Finlandsgade 14. Derfor er personalet kun nede ved
Parkkollegierne en gang imellem. Det er rent administrativt. Hvis I skulle være interesserede I
at vide mere om studieboligerne, kan I se hjemmesiden og der er åbent hus. Jeg vil gerne
sige tak til KR, som kommer med forslag og indspark. Pia og jeg holder jævnligt møder, men
Pia har desværre valgt at flytte fra os og jeg håber at I at aften får valgt et nyt
bestyrelsesmedlem.
Thomas: Der ligger ofte en sort sæk I parken med papir. Jeg piller jævnligt dåser op af
plastcontainere også. Der er også ofte folk som lejer Eforen som ikke sorterer deres affald
eller rekvisitter. Det er nogen af jer, eller nogen af jeres gæster. Det synliggør vi. Jeg vil
beklage overfor Kollegium 6 at I har været prøvekaniner for den affaldssortering der skal
bruges på studieboligerne.
Kommentar: Den bliver ikke brugt.
Thomas, kontoret: Vi gør hvad vi kan. Vi ved at der ikke er plads nok.
Anette, kontoret: Det er snart et år siden at Kollegium 6 flyttede ind. Derfor skal vi have et
1-års eftersyn. D. 19. maj er der møde med den rådgivende ingeniør. Vi er udfordret på
manglende materialer og vi kan ikke få håndværkere til at komme og lave arbejdet.
Så har vi Kollegium 2 som er den næste blok som skal renoveres og håndværkerne forlader
bygningen d. 1. juni. De første begynder at flytte mandag d. 27. juni. Derefter flytter de hele
juli måned. Pt. Er der 14 værelser som ikke er lejet ud. De er til genudlejning den 1. august.
Hvis der er nogen der har lyst til at flytte over på et nyrenoveret værelse, skal man bare
sende en mail til kontoret. Vi begynder opstilling af stillads til Kollegium 3 d. 16. maj. Så det
går stærkt. Lige pt. er ventetiden 16 måneder for at få et værelse. Jeg skulle hilse fra Anni og
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sige at vi mangler drenge på ventelisten til parkkollegierne. Vi har stort set kun piger på
ventelisten. Det er grunden til at vi ikke kan blande som vi vil. I er blevet gode til at melde jer
til PBS. I år har vi indtil videre 47 fraflytninger fra parkkollegierne.
Antal omflytninger regnede vi med ville flytte sig. I år har vi lavet 27 omflytninger. Nu vil jeg gå
til årsregnskabet. I har fået udleveret årsregnskabet. Revisionen anser årsregnskabet som
tilfredsstillende, I 2021 optog vi et realkredit lån på 51 mio. Lånet er optaget på et strategisk
godt tidspunkt ift. renten. I 2020 havde vi et halvt års manglende indtægt. I under
afskrivninger vil I kunne se en stigende tendens idet vi nu afskriver et nyrenoveret kollegium.
Hvis vi ser på årsregnskabet, så har I set at vi har et realiseret og et estimeret og et realiseret
for 2021. Huslejeindtægter: grunden til at der er forskel fra 2020 til 2021, er at der er taget et
helt kollegium ud ift. renovering. Kollegium 2 var hvad der husede vaskeriet, men det
afspejles stadig at der ikke er blevet vasket lige så meget. Indtægterne til Eforen er faldet
gevaldigt fordi den ikke kunne lejes ud pga. corona. Vi har solgt lidt mere i kontoret end vi
plejer. Elpriserne er steget kraftigt på det seneste, så der er en stor stigning I 2022. Skemaet
over el, vand og varme: Vi tager kollegium 2 og 6 ud af ligningen. Kollegium 8 er mega gode
til at bruge varme, 180000 om året. Det er måske lige I overkanten, men det er godt at I lufter
ud. Det har vi bedt jer om. Kollegium 1 bruger mindst varme. Det er nyrenoveret og godt
isoleret. El: Kollegium 2 og 6 trækkes ud. Kollegium 6 bruger dobbelt så meget som kollegium
3.
Spørgsmål: Er vaskemaskinerne med I den beregning?
Anette, kontoret: Ja, vaskeriet tager sin del. Vand: topscorer er Kollegium 1. Nok fordi der er
egen bruser på eget værelser. Kollegium 3 og 7 ligger lavest. Vedligeholdelsesudgifter:
Tendensen er at at den vil falde for tiden og efter renoveringerne vil stige igen.
Personaleomkostninger: Vi har I 2020 og 2021 hjemtog rengøring og det skal derfor betales I
personaleomkostninger. Afskrivninger: det er vores bygninger.
Aktiver: Stiger, vil den gøre så længe vi renoverer. Et kollegium koster ca. 25 mio. at
renovere, og det er også det, det stiger med. Vi har lidt stigninger på likvide beholdninger.
Udbytte: Vi taler cashpool. Når vi er et datterselskab af AUFF, kan vi blive beskattet I fonden,
hvis vi udbetaler udbyttet og det gør vi. Fondens uddelinger kan trækkes fra I skat. Fonden
støtter parkkollegierne med kapitalforhøjelse når der er brug for det. De penge vi har sendt til
cashpool får vi nu tilbage.
D: Er der spørgsmål?
Anders 1,2: På baggrund af oversigten, hvor er enhederne?
D: Det står I toppen. TDKK.
Josephine 3,2: Grunden til at Koll. 3 bruger så lidt vand, er at vi tit løber tør for varmt vand. Nu
er det ihvertfald ført til referat.
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Amanda 6,2: Til skrald: det ville være godt hvis man havde en dialog med os frem for bare at
sætte ting op. Fx har vi fået sat et tørrestativ op, men det har vi ikke brug for. Hvorfor har I
ikke spurgt os?
Thomas, kontoret: Vi ville gerne prøve det fordi det måske passer med det andet vi renoverer.
Amanda 6,2: De to håndvaske der står I midten af toiletterne bruger ingen. Den plads kunne
man have brugt til at stille noget op i stedet for.
Mia 1,st: Er det umuligt at der er en løsning til skraldestativer som ikke går I stykker? Det er
gået I stykker 10 gange på et år. Er det muligt at finde noget bedre?
Thomas, kontoret: Det er de mest sikre stativer vi kan finde. Skruerne falder tit af. Jeg må
finde på noget.
Sara, 4,3: Er det helt lukket at det kun er Kollegium 6 der får fælles bad og toilet.
Anette, kontoret: Det er ikke nȯdvendigvis kun Kollegium 6, men kollegium 4-6 har en anden
konstruktion end de ørige kollegier. Træ istedet for beton. Ved kollegium 6 har vi kunnet støbe
et helt nyt dæk. Nu skal vi overveje hvad vi skal gøre med 4 og 6.
Sara: 4,3: Kan man forestille sig at 4,5 og 6 alle bliver med fælles bad og toilet.
Anette, kontoret: Det kunne man godt forestille sig. Der er ikke taget nogen beslutning endnu.
Vi er teknisk udfordrede.
Niels 8m2: Udelukker det fællesbad på de øvrige gange?
Anette, kontoret: Det er meldt ud af Kollegium 8 bliver med eget bad og toilet på værelserne.
Niels 8,2: Jeg vil gerne kæmpe.
Baris 4,1: Bliver det samme system og kollegium 6 hvor man ikke kan låse døren indefra?
Anette, kontoret: Det bliver anderledes, så man godt kan låse værelset indefra.
Susanne 1,st: Kommer der hanicapværelser på de andre kollegier? De bør optimeres, da de
ikke er særlig handicapvenlige.
Anette, kontoret: Vi har lovet kommunen at vi skulle have to hanbdicap-værelser og det har vi
allerede.
6. Tekniske spørgsmål ved Kollegiernes Kontor
Josephine 3,2: Når vi flytter til Kollegium 2, er det så et sted hvor vi kan pille det skab der er
inde på værelset ned?

7

Thomas, kontoret: Skabet kan ikke fjernes. Det bliver fuget fast.
Amanda 6,2 (og 6,3): Det er træls at der kommer kold luft ud af emhætten.
D: Det har vi også på 4,1.
Daniel 7,1: Vi har en gammel traver ovre ved os som fortæller at der er lovet internet I
køkkenet. Kan vi få sat det op?
Thomas, kontoret: Vi har en gammel firewall som skal opdateres først.
Anette, kontoret: De komponenter der skal til vores firewall kan vi ikke få.
Sara 6,3: Jeg døjer med at der kommer larm ud af ventilationssystemet. Jeg kan høre folk der
taler og nyser.
Anette, kontoret: Vi har et tilbud på at få det lavet på alle værelser. Vi har fået det lavet på to
værelser. Det er et omfattende stykke arbejde. Rørerne på loftet skal have et filter I, og det er
et stort arbejde. På kollegium 2 har vi lavet det på forhånd.
Kasper 6,2: Er der en prioriteringsliste for hvad I har tænkt jer at fikse først? Sidst fik jeg at
vide 6. april at I ville komme og lavet plader I vores emhætter.
Thomas, kontoret: Det beklager jeg, det har vi nok glemt. Prioriteringen er nogle gange
ad-hoc. Nogle gange får vi besked på at teste løsninger til de nye studieboliger I
universitetsbyen.
Kasper 6,2: Har I overvejet hvor meget tørreplads vi har brug for? Man kan have meget lidt på
de to små stativer.
Thomas, kontoret: I har tørreloft.
Marie 6,st: Vi vil gerne have lov til at seconde hvad der lige blev sagt.
Thomas, kontoret: Der er ikke plads til at sætte mere op til jer nede ved jer. Der skulle nok
have været et skab mere.
Josephine 3,2: Hvilken slags internet får vi på Kollegium 2?
Anette, kontoret: Det bliver som på Kollegium 1 og 6.
Anette, kontoret: Man kan godt bruge Chromecast. Der var tidligere et problem, men det er
løst nu.
7. Indkomne forslag til ændringer I husordenen, optagelseskriterier, beboelses og
-fraflytningsregler mv.
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D: Det opfordres til at hvis man har spørgsmål til renoveringer, at man sender dem direkte til
kontoret eller KR.
Freja 5,st: Får alle wifi/router I køkkenet?
Thomas, kontoret: Det kan laves I ikke-renoverede kollegier ved at bruge stikket I køkkenet.
Freja, 5st: Vores dørtelefon virker ikke.
Anette, kontoret: TDC har en 2Mbit forbindelse som styrer vores dørtelefoner, og de har
afbrudt forbindelsen. Vi har fået et tilbud på at få opsat dørtelefoner som på de renoverede
kollegierne. Der kommer nye dørtelefoner. De skulle have været leveret 28/2.
5st: Må vi godt pille vores telefoner ned?
Anette, kontoret: Ja, de virker ikke mere. Man kan godt ringe internt, men ikke eksternt. Vi har
ikke helt styr på hvornår det stopper, men når vi får det nye system.
Anders 1,2: I fremtiden, put venligst mere lydisolering I værelset ind til køkkenet.
Sara 6,3: Vi har pladsmangel oppe på loftet. Væggene er skrå så man kan ikke komme ind
med sine tørrestativer.
Thomas, kontoret: Vi har lovet at flytte gitrene en meter.
D: Jeg opfordrer jer til at sende mails til kontoret og KR hvis I har flere spørgsmål.
Anette, kontoret: Tak for at vi måtte komme og god VF.
Pause
7. Indkomne forslag
D: Vi er ikke lige så mange som før pausen. Derfor råber jeg lige op hvem der er her. Antal
valgmænd til stede: 18. Derfor kan vi sagtens fortsætte.
D: Man kan stille forslag til VF, som skal stilles to uger før. Der er kommet et forslag fra KR
som er et ændringsforslag for Husordenen. Forslaget findes også på side 3 I indkaldelsen. De
fleste har læst det.
Pia 4,1: Overordnet handler det bare om at vi I 2021 har fundet ud af at vi kan løse sager om
larmevarsler meget hurtigere ved at sende orienteringer i stedet for at bruge den fulde
sagsbehandlingsprocedure, især fordi der er nogle formkrav. Bottom line: Det er en rigtig lang
proces, så vi vil godt have et redskab som gør at vi hurtigt kan sende en orientering til en
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gang som hurtig kan løse problemet. Hvis der senere klages over en, er orienteringer ikke en
til skade.
D: Er der kommentarer til forslaget?
Josephine 3,2: Normalt med klager skal man oplyse at man klager til den man klager over.
Gælder det også her?
Pia 4,2: Vi skal sikre at ordningen ikke misbruges, og hvis den bliver misbrugt går vi tilbage.
Hvis der er tale om en tre sider lang klage, bliver det ikke til en orientering.
D: Der er ikke flere spørgsmål. Vi kan have en håndsoprækning eller hemmelig afstemning.
Jakob og Pia delegerer deres stemmer til en gangfælle.
D: Man kan stemme for, imod eller blankt. Der er flertal, kun én blank stemme, resten var for.
8. Valg til Kollegianerrådet
D: Der skal faktisk kun være valg om efteråret, men da Pia træder tilbage så er der valg nu.
Der kan ikke være to medlemmer af kollegianerrådet på samme gang. Man bliver valgt for en
periode på 2 år. Der kan være op til fire suppleanter. Nu vil kollegianerrådet præsentere hvad
det vil sige at sidde I kollegianerrådet.
Pia 4,2: Det er givende at sidde I KR når man finder gode løsninger på problemer. Jeg havde
håbet på at der var mere socialt, men det er jeg glad for at vi har fået op at køre nu.
Formanden uddelegerer ret mange ting. Men I det her kollegianerråd har der været plads til at
man kan fordele tingene anderledes hvis man får en god ide. Det er en absolut prioritet at
deltage I møder med kontoret. Det har også været kendetegnende at man godt har kunnet
være ret uenige og stadig være gode venner bagefter. Det er ligeledes vigtigt at man viser
respekt for hinanden for bestyrelsen og sørger for at der er en god tone selv når der er
følelser på spil
Sissel: Overordnet mødes vi en gang ugentligt. Nogle gange arbejder vi to timer, nogle gange
mindre, andre gange mere. Omkring Sankt Hans er der selvfølgelig mere. Meget af det er
præget af at der er en afslappet stemning. Vi mødes og gennemgår vores dagsorden og mail.
Nogle gange er der meget fremleje og dispensationsansøgninger. Desuden kommer der ting
uden for. Der er også en arrangementsansvarlig og en pulje af penge vi kan bruge på sociale
arrangementer for alumnerne. Vi vil rigtig gerne lave meget for kollegianerne, men vi kan ikke
altid når vi kun er fire. Jeg er alumneansvarlig og sørger for at udsmidelsesregler og
optagelsesregler følger husordenen.
Martin: Jeg er arrangementsansvarlig og ekstern revisor I Eforen. Fx kommer der Sankt Hans
aften og den der har den post skal sørge for at bestille ting så vi kan afholde Sankt Hans.
a. Valg af ordinært medlem for alle kollegier
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Emil 8,2: Hvilken magt har kollegianerrådet?
Sara 4,3: Der er flere gange I dag blevet omtalt de boliger der er på den anden side af
Randersvej.
Pia 4,1: Det er ikke et kollegie, så KR er ikke et talerør for de der bor der. Vi hjælper dem I
starten, men så ikke rigtigt mere. Det er ikke sådan at vi bliver KR for dem.
D: Nu skal finde ud af hvem der gerne vil stille op.
Pia 4,1: Hvis man gerne vil have indflydelse, skal man stille op til KR.
Kandidater:
* Frederik 7,1
Frederik 7,1: Jeg læser Jura på 6. semester. Jeg er bestyrelsesformand for den største
forening på jura. Jeg elsker at bo på parkkollegierne og har boet her et år.
Frederik 7,1 er valgt ved fredsvalg.
D: Der er møde netop efter VF.
b. Valg af suppleant for alle kollegier
D: Vi tager valgene af suppleanter under samme punkt.
Pia 4,1: Suppleanter er med I alle sociale arrangementer og kan deltage I møder præcis som
de vil. Suppleanter deltager normalvis ikke I behandling af klager og andre personfølsomme
sager.
D: Man kan komme med gode ideer og få indflydelse, men man har ikke pligter. Man bliver
valgt et år af gangen. Er der nogen der har lyst til at stille op som suppleant.
Kandidater:
* Dirk 3,st: Jeg tager på udveksling det næste halve år. Jeg læser bioinformatik.
* Sara 4,3: Jeg læser medicin. Jeg vil gerne være suppleant fordi jeg vil gerne være med I
KR, men jeg har ikke tid, så det er en mulighed for at snuse til det.
D: Er der nogen der vil have en hemmelig afstemning? Det er der ikke. Hvis der ikke er nogen
indsigelser, der de to suppleanter valgt.
c. Valg af suppleant for alle kollegier
Punktet er sløjfet.
9. Eventuelt
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Spørgsmål: Vi står overfor et dilemma fordi vi har en del spøgelser, som ikke deltager I det
sociale miljø. Er der nogen der har nogle forslag? Der er en som er et nattedyr, som står op
kl. 14. Det er folk som bor, der men ikke deltager I det sociale fællesskab.
Kommentar: Inviter dem med til fællesspisning.
Kommentar: Der er ikke så meget at gøre fordi det er ikke et krav.
Kommentar: Vores spøgelse dukkede op til vores TDC. Det var hyggeligt.
Kommentar: Vi gør alle de ting.
Kommentar: Nogle gange kan det hjælpe at vi har køkkenmøder.
Kommentar: Personlige invitationer kan gøre en forskel.
D: Jeg har et eventuelt punkt. Jeg skal påtale at KR har et ansvar for at lægge referaterne op
efter VF til tiden. Det var mit punkt. Flere indlæg til eventuelt?
Jeg siger rigtig mange tak til de der kom. Tak for jeres opmærksomhed. Tak til KR for deres
arbejde det sidste halve år. Det sidste jeg skal gøre er at hæve VF, så nu er vi færdige.
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