
Referat af ordinær valgmandsforsamling 
Afholdt: tirsdag d. 5 marts 2002, kl. 19:30 i fælleshuset ved Kollegium 6 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 
2) Valg af referent. 
3) Godkendelse af dagsorden. 
4) KRs beretning 
5) Fremlæggelse af regnskab for 2001. 
6) Forslag fra kollegium 9, st., vedl. 2. indkaldelse. 
7) Diskussion om, og evt. justering af husorden, optagelseskriterier, 

beboelses- og fraflytningsregler og lign., jvf. ”Vedtægter for 
valgmandsforsamlingen og kollegianerrådet”, § 11. 

8) Høring om forslag til ændring af fundats; særligt ændring af § 9 som 
omhandler sammensætningen af bestyrelsen. Det er KRs opfattelse at 
forslaget kan få vidtrækkende konsekvenser, hvorfor KR ønsker 
valgmandsforsamlingens mening om forslaget. Forslaget er vedlagt. 3. 
indkaldelse, og den gældende fundats kan ses på www.koll.au.dk eller 
fås på kontoret. 

9) Ekstraordinært valg af suppleant til Kollegianerrådet for kollegium 1-9. 
10) Eventuelt. 

 
 
KR-formand Erik Guld bød velkommen til mødet. 
 
1) Til dirigent valgtes Maj-Britt Møller Hansen 4, 1. 
2) Til referent valgtes Henning N. Holm 7, 1. 
 
3) Dagsordenen blev godkendt med indføjelse af et afsnit til pkt. 5: 5b) 
Tekniske spørgsmål. 
 
4) Beretning vedr. KRs arbejde, ved formand Erik Guld 
Kontakt til Teknisk forvaltning, vedr. forbedringer i parken 
Telias debiteringssystem 
Nye ansøgningsblanketter 
Velkommen i parken 
Ansøgninger til fonde 
Informationer til alumner og andre 
 
Markus Hahn 9, 3.: Vedr. stier i Parken: Det er iflg. gartnerne ikke muligt at 
asfaltere nye stier. Spørgsmål vedr. tidligere arbejde på at søge penge til 
bænke. 
Erik Guld (KR): Der er sendt skriftligt oplæg til Teknisk forvaltning, hvor der er 
foreslået nye stier fra eforbygningen v. koll. 9 til Bartholins Allé. Lys langs 
trappen ved Amfiscenen. Hegn o.a. beplantning for at holde gående væk fra 
vinduerne i stueetagerne. 
Penge til indkøb af bænke er bevilliget og bænkene er bestilt. 
 
5) Regnskabet for 2001 (bilag vedlagt) blev fremlagt ved forretningsfører John 
Andersen. 

Overskuddet er hentet på vand og varme, opnoteringsgebyr, renteindtægter og 
vaskeri. Fælleshuset, rengøringsartikler og gangrydning har også givet 
indtægter. De forhøjede udgifter til el var forventede. 
 
Markus Hahn 9, 3. spørger til de 2,6 mio. i henlæggelser. Overskuddet på 
300.000 fra 2001 overføres som ekstraordinære henlæggelser. 
 
Morten Elgaard 5, 3.: Er det store vedligehold normalt? 
John Andersen: Renovering er medregnet, tallet er normalt kollegiernes alder 
taget i betragtning. Henlæggelserne størrelse diskuteres: John Andersen lover 
at der med næste budget vil blive udarbejdet en plan, en 10-årsrapport, over 
hvilke renoveringsudgifter der skal afholdes hvornår. De nuværende 
henlæggelser slår ikke til. Renoveringen bør planlægges langsigtet 
 
Morten Elgaard 5, 3.: Kontorartikler: budgetteres der ikke med for meget, 
30.000, ift en faktisk udgift på 15.000? John mener at tallet er passende. Der 
vil være øgede udgifter i forbindelse med administrationen af netværk, telefoner 
etc. Budgettet bør være fleksibelt og tage højde for uforudsete udgifter. 
 
Laila Knudsen 9, 2.: De reducerede udgifter til gangrydning? John Andersen: 
Det skyldes at brandinspektøren ikke har været forbi i sidste år. 
 
5b) Rengøring: 
Morten Elgaard 5,3.: Klage over rengøringens standard – det bliver gjort, men 
ikke godt nok. John appellerer til at klager overbringes til kontoret, det er 
muligt at gøre via hjemmesiden. KR og kontoret samarbejder om spørgsmål 
vedr. rengøring og står for forholdet til rengøringsselskabet. John vil indskærpe 
overfor selskabet at der ikke må anvendes samme klud til toiletter og 
håndvaske. 
 
Gangrydning: 
Områder hvor der henstår sager vil stadig ikke blive rengjort. Det er uklart hvor 
meget der må stå på skohylderne; man må tænke sig om. 
 
Klaver- og poolrum skal være låst. Der vil blive opsat en seddel der minder 
brugerne om det. 
 
Renovering: 
Line Bruun De Neergaard 5, st.: Vil der blive opsat emhætter i køkkenet? John 
Andersen henviser til planen for renovering. Der vil med tiden blive opsat 
emhætter. 
 
I år skal kollegium 8-9 have renoveret ledningsnettet bl.a. så hvert værelse får 
egen sikring. Renoveringer i år skal i øvrigt holde sig inden for det afsatte beløb 
til henlæggelser. 
 
6) John svarer på forslag fra Kollegium 9, st.: Vinduerne på kollegium 8-9 er 
lige så tætte som de øvrige ruder, hvis begge lag vinduer er lukkede. Der kan 
monteres låse på ruderne i stueetagen. 
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I forbindelse med evt. opsætning af nye vinduer kan der evt. opsættes døre i 
stueetagerne ud mod parken. 
 
Tyverier: 
I 9,st fortsætter tyverierne på trods af fjernelsen af dørkoden. Tyvene kommer 
ind gennem vinduerne eller gennem hoveddøren, som ikke altid smækker. 
Andre stueetager låser branddørene, hvad der hjælper meget. Låsen på 
branddøren i 9, st. vil blive repareret. 
Anne Sofie Krarup 9,1 foreslår at hoveddøren forbedres så den smækker bedre. 
Tyverier og hvordan de kan forhindres diskuteres i øvrigt i almindelighed. 
 
7) Maria Vibe Norup 6, st. spørger til værelsernes stand ved indflytning. 
Spørgsmålet henvises til kontoret. Et spørgsmål vedr. fremleje henvises til KR. 
 
8) KR-formand Erik Guld fremlægger problemstillingen. Formanden for 
Kollegiebestyrelsen har forretningsudvalget fremsat et forslag om at bestyrelsen 
skal udvides med yderligere et medlem fra Universitets-Samvirket, hvad der vil 
forringe alumnernes indflydelse i bestyrelsen. Som det er nu kan de 4 
repræsentanter for kollegianerne sammen med repræsentanten for 
medarbejderne opnå flertal. KR er ikke begejstret for forslaget og vil gerne høre 
VFs holdning. Hvis medarbejderrepræsentanten i denne sag forholder sig 
neutral og repræsentanterne for konsistorium og Universitets-Samvirket 
stemmer for forslaget vil det blive vedtaget da bestyrelsesformandens stemme 
er udslagsgivende ved stemmelighed. KR-repræsentanterne mener at det er 
bedst at folk som har deres daglige gang på kollegiet har det afgørende ord, og 
vil argumentere i mod forslaget. Til den ende vil KR gerne have VFs opbakning. 
 
Jeppe Holt 8, 1. understreger at Universitets-Samvirket og konsistoriums 
medlemmer er vigtige at have med, pga. deres erfaring fra erhvervslivet og har 
svært ved at forestille sig en konkret sag hvor der skulle være et opgør mellem 
disse og KRs medlemmer. Men han understøtter KRs principielle indvending 
mod forslaget. Endvidere peger han på at medarbejderrepræsentanten ikke 
altid vil have samme interesser som KRs repræsentanter. 
 
Erik Guld (KR) påpeger at KR ikke har den ringeste grund til at mistænke 
Universitets-Samvirket for at ville noget der kunne skade kollegianerne, og KR 
har et fortrinligt samarbejde med den øvrige bestyrelse. KR ønsker blot at 
bevare muligheden for at kunne ”træde på bremsen”. 
 
Morten Elgaard 5, 3. henviser til dårlige erfaringer fra et andet kollegium hvor 
bestyrelsen har flertal af eksterne repræsentanter, som blot sørgede for at 
forhindre al nytænkning. 
 
KR er desuden opmærksom på at formuleringen om at kollegiernes evt. 
overskud skal komme kollegierne til gode er strøget. 
 
Erik Guld (KR): KR udformer et alternativt ændringsforslag til fundatsen. 
 
Valgmandsforsamlingen udtrykker sin opbakning til KRs holdning til sagen. 

 
9) Anne Sofie Just Sørensen 5, 1. vælges enstemmigt som suppleant til KR for 
kollegium 1-9 
 
10) Forslag om opstilling af basketball-kurve på parkeringspladsen foran 
kollegium 1. 
 
KR har tidligere afvist forslaget pga. larm og vil gerne behandle et evt. forslag 
med en ny placering. 
Da ingen herefter havde noget at bemærke, blev valgmandsforsamlingen kl. 
21:00 afsluttet i god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
Referent 
Henning N. Holm 
 

 
Dirigent 
Maj-Britt Møller Hansen 
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