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Referat af forårs Valgmandsforsamling 6.marts 2007 

 

1. Valg af dirigent 

Rune Ebbesen er valgt. 

 

2. Valg af referent 

Ida Geertz er valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Indkaldelserne er kommet ud til tiden. Det bestrider ingen. Regler for dagsordenen er opfyldt. 

Der er lidt problemer med datoerne hvor indkaldelsen er kommet ud. Rod i dagsordenen, det bliver 

diskuteret. Lidt problematisk at indkomne forslag ikke har været på tidligere. Det hele er med på 

sidste dagsorden og dermed i orden. Dirigenten erklærer valgmandsforsamlingen lovlig og 

beslutningsdygtig. 

 

4. Kollegianerrådets beretning 

Kenneth Bøjler(KB) får ordet.  

Beretningen er vedhæftet. 

Spørgsmål til beretningen: Martin/ loftsrydning, hvad skal der stå på sine ting for at de ikke bliver 

fjernet. Søren 5/3 er der link til vores hjemmeside fra Unis? Ja det er der. Thomas 2/3: hvilket 

kollegium skal renoveres? Det ved man ikke præcis endnu, vi mangler penge. Hvornår går det i 

gang? Det ved vi først når vi har penge. Der sker ikke noget det første år. Jon 7/2 enig med vagter 

til Sankt Hans men det betyder udgifter? Det tager KIF sig af. Der er kommet noget Konservatisme 

i bestyrelsen. Fanen og heksen til Sankt Hans. Kenneth Bøjler giver svar på tiltale. Thomas 2/3: han 

ville ikke personligt have anskaffet sig en fane, men syntes det er fint at udøve retten til at benytte 

det danske flag. Mht. Heksen til Sankt Hans, det var lidt uheldigt at den havde en snert af Gucci 

Helle. KB: Det var ikke kollegianerrådet der lavede dukken, opgaven var udliciteret og da resultatet 

fremkom, var der ikke mulighed for at ændre. Rasmus 9/3: ny beboer, hvorfor har vi fået fanen? 

Der er blevet uddelt en flaggave. Der blev enighed om at søge den. Vi skal sælge Dannebrogsflag et 

par dage om året. Thor 8/3: Forlængelse af Thomas, politiske manifestationer frabedes i forbindelse 

med heks. Bodil 1/3 Der var gentagelse i den sidste årsberetning, hvorfor? KB: Denne skal samle op 

på det hele, altså hele det forgangne år. 
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Beretningen er taget til efterretning! 

 

5. Fremlæggelse af regnskab for 2006 

John får ordet og gennemgår regnskabet. John benytter lejligheden til at præsentere Niels Ole 

Mikkelsen der er vores nye Claus(varmemester). Året resultat er et overskud på 440.000 kr. som 

henlægges til renoveringer. Spørgsmål. Uffe fredens: Hvornår skal vi have kage? Dirigenten 

forklarer, at der er kage efter de tekniske spørgsmål. 

 

6. Tekniske spørgsmål 

Stine 7/3: næste gang vandet bliver lukket skal der varsles meget bedre. Der var alt for stor 

forvirring om det. Gør det bedre. Tonni: der blev lavet fejl. Smeden kunne lige ordne en mindre 

ting, men det tog om sig. De prøvede at gøre det så nemt for kollegianerne. Beklager situationen. 

Thomas 2/3: Hvad er der sket med vores trappe? (stentrappen ved cykelhuset mellem kollegierne 3 

og 4). Den er smadret. Vi ved det ikke!!?? Martin: hvem skal lave den? Det er statsbiblioteket eller i 

hvert fald Uni, ikke os. 

Søren 5/3: kommer der en liste med hvor man skal ringe hen når der er strømafbrydelse? John 

henviser til at se i ”Velkommen i Parken”. Varmemester tlf: 28447999.   

Ida 5/3: kollegium 5 blev mørklagt, det var meget ubehageligt, hvorfor tog det så langt tid? Niels 

Ole: Sensoren var gået i stykker, vi arbejder på at ordne den.  

Rasmus 9/3: Det kom ham for øre at nogen var løbet ud da en brandalarm havde lydt. Ingen på 

tredje havde hørt den, så det er jo ikke så godt. John: Det drejer sig om at kollegierne har ingen 

brandalarmer. Vi har varslingsanlæg, den vækker kun os den siger ikke noget til Brandstationen. 

Der skal en seddel ned på kontoret med sådanne ting.  

Helene 4/1: Hvorfor er der ingen røgalarmer? John: det er ikke et krav. Kun den med batterier og 

det er noget rod. Når der renoveres kommer der nok røgalarmer.  

Bodil 1/3: Skraldeposer, hvorfor må vi kun hente tre af gangen? Lageret er ved at slippe op så 

derfor bliver der kun udleveret så få. Bodil 1/3: Kan i komme mere ind på det med loftsrydninger? 

John/Tonni: Vi vil give jer mulighed for selv at rydde op i tremmerummene, før at der er rydning. 

De vil jo ikke blande sig i hvad der er i tremmerummene. Det kommer også til at gælde kældrene i 

kollegium 8.  

Martin 3/1: Loftsrummene, kollegium 3 er der to fællesrum, vil de blive ryddet af jer, eller skal vi 

selv det? John: det er faktisk fremlejerum, så det skal vi lige undersøge.  



KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I ÅRHUS 
KOLLEGIANERRÅDET  

UNIVERS I TETSPARKEN ·  BYGNING 1197 ·  8000 ÅRHUS ·  T LF . :  8942 7294  ·  MAI L :  KR@ADM.KOLL .AU .DK 

Jon 7/2: Konflikt mellem Kollegianerrådet og kontoret?? Tonni: Da vi skiftede taget ud. Det var for 

at være lidt moderne..hehe.. Prioriterings spørgsmål, Paul og Tonni lavede selv taget. Vi kunne ikke 

bruge det lys der var der, så derfor er vinduerne blevet lukket. Vi sparede penge.  

Søren 5/3: Gangrydning, hvor snævert er det her med et lag sko? Det er brandvæsnet der 

bestemmer.  

Rita 2/st: Der er blevet observeret en lurer? Er der andre der har oplevet dette. John: her må der selv 

tages action rettet til politiet.  

Helene 4/1: der er blevet brug eddikesyre til afkalkning af toiletter?? Tonni, det sker ikke igen. 

Stine 7/3: Hvornår er der cykelrydning? John: Det der står der nu, er fra sidste gang. Vi skal gemme 

dem tre måneder. Vi kan ikke rigtig gøre andet.  

Martin: Hvad sker der med dem efter de tre måneder? Der kommer en stor skovl og henter dem. 

Tonny advarer om snarlig GANGRYDNING. 

 

Dirigenten suspenderer valgmandsforsamlingen i 10 minutter men henblik på spisning af kage og 

afbrænding af tobak. 

 

 

7. Diskussion om, og evt. justering af husorden, optagelseskriterier, beboelses- og 

fraflytningsregler og lignende. 

Martin vil fremlægge forslaget: Det, det handler om, er hvad fredag og lørdag aften egentlig betyder 

da han er blevet generet af morgenfester. Der blev nedsat et udvalg af præciserings regler. Dette kan 

evt. betyde at fredag og lørdag bliver almindelig hverdagsaftner. Altså ingen larm, medmindre der 

er varslet tre dage før. Det andet kunne være at der fredag og lørdag skal slukkes for musikken kl. 

24.  

Salen siger: Thomas: Syntes forslag to er bedst da det er normalt at holde forfest. Bodil: Meget 

tvetydigt oplæg af hvordan det kan ændres. Martin udreder: Man skal sørge for at varsle. Det burde 

stå at der skal varsles også i forslag c og d da det kunne forståes som at man ikke må holde fest 

overhovedet. Ida 5/3: Kan godt se at det kunne tolkes som om man aldrig må feste efter kl. 24. Det 

er jo aldrig sjovt at skulle bede folk om at lukke en fest. Selvom det er fredag hvor man jo for det 

meste ikke er hjemme. Jon 7/2: Ifølge forslaget kan man holde ingen-musik fester. Hvad med 

eksamensperioden? Martin: Hvis der er blevet gjort opmærksom på at der skal være fred fra anden 

beboer og der så alligevel bliver larmet, gribes der ind. Thor 8/3: Det er blevet sværere at formulere 
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hvornår det rent faktisk er eksamensperiode nu. Forslag B vil være bedst. Hans 7/1: ændringsforslag 

præciseret til det modsatte af det der står i forslag D. Stine 7/3: De der har boet her længe er lidt 

mere afslappede. Hvis de skal tages alvorligt burde de måske udgives på ny. KB: Det er jo sådan 

noget der ikke skal bruges, ligesom grundloven der bare er der. Jamen det burde blive genoptaget 

for de der har boet her længst. Martin: Reglerne ligger på nettet. Thomas 2/3: Det er jo ikke noget 

nyt med at reglerne er misforståelige. Det er ikke noget problem i praksis. Kan vi overhovedet 

ændre det nu? Ja, siger dirigenten. Anne Monrad 8/st: Morgenfesterne skal undgås, da folk tror det 

er hvad reglerne siger man må. Thor: Hvis folk der tolker det som fredagaften til lørdagmorgen ikke 

fatter at det ikke er det der står, skal ændringen præciseres. Thomas 8/2 Informerer vores 

medbeboere når vi nu kommer hjem, evt. på et køkkenmøde. Jon 7/2: Er det her virkeligt et 

problem? Rita 2/st: er træt af at ligge i krig med sin overbo, så der ikke er nogen tvivl om at der skal 

slukkes for musikken. Stine 9/1: Det er ikke så nemt at forstå i reglerne, ret det.  

Vi skrider til afstemning. 

1a er bortfaldet.  

Ændringsforslag 1b Betragte tiden mellem 17.30 og 19.00 som larmetiden: 

for: 13 

imod: 4 

undlader at stemme: 5 

Det er vedtaget. 

 

Ændringsforslag til 1b litra C Bortset fra fredag og lørdag aften før midnat og larmetiden, undladt 

enhver uanmeldt musicerende og støjende adfærd. 

For: 18 

Imod:2 

Undladt at stemme:2 

  

Vi stemmer om ændringerne skal modtages. 

For: 18 

Imod: 1 

Undladt at stemme: 3 

Ændringsforslag 1b er vedtaget. 
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Diskussion vedrørende beboelseskriterier.  

Jeppe Holt spørger til om der kan være en interessekonflikt med den samme formand for KR og 

KIF. 

 

8. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

9. Valg af suppleant for kollegium 1-3. 

KR opfordres til at finde en suppleant da der ikke er nogen på valgmandsforsamlingen. KR 

bemyndiges til at supplere sig selv. 

 

10. Eventuelt 

Der bliver diskuteret rygepolitik der måske kommer til at have noget med os at gøre. 

Problemer med Information (avisen). Har andre gange det samme problem med ikke afleveret 

aviser. Aviser generelt. Der bliver opfordret til uformelt møde hos 3,1.  

Diskussion om reglerne for spøgelserne fremsat af Thomas 8,2. Det er klaret. Folk der flytter fra 

deres køkkenskat kan der ikke gøres noget ved. Desværre. 

Martin er Fændrik så han gør opmærksom på at 15. juni holdes der fest med deres faner. : ) 

Rasmus foreslår at hvis nogen skal have en ny seng er der en dobbeltseng på 9,3.  

Stine mener det er problematisk mange biler, der ikke hører til kollegiet. Det skal tages op med 

tekniskforvaltning da det faktisk er kommunehospitalet der stjæler vores pladser.   

 

 

Således opfattet. 

 

 

 

Referent    Dirigent 

 


