KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS
KOLLEGIANERRÅDET

REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN
Tirsdag d. 15. september 2009, kl. 19.30 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6

1.

Valg af dirigent
Nikolaj Stenberg, 3.3., er valgt.

2.

Valg af referent
Ida Sander, 5.3., er valgt.

3.

Valg af 2 stemmetællere
Uffe Fredens, 4. 2., og Christoffer, 7.3., er valgt.

4.

Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterer, at valgmandsforsamlingen er lovligt indkaldt.

5.

Kollegianerrådets beretning med særligt henblik på Kollegiernes økonomiske situation
(Vedlagt 3. indkaldelse)
Formanden for Kollegianerrådet (KR), Rasmus (9.3.), fremlægger beretningen.
Martin, 3.1., vil gerne have afklaring på, hvorvidt der vil ske genetablering af græs og
beplantning foran Statsbiblioteket. Ifølge brevet fra Statsbiblioteket, som er sendt ud til
kollegium 1-6, vil det blive genetableret. Der er tegninger på kontoret for de interesserede.
Beretningen er taget til efterretning.

6.

Fremlæggelse af budget for 2010 ved John (Vedlagt 3. indkaldelse)
Under fremlæggelsen af budgettet nævner John de mindre renteindtægter, der skyldes
finanskrisen. Varmeudgifterne er steget voldsomt (39 %), og der er en huslejestigning på 2
%, dvs. 35 kr.
Der er 19 stemmer for godkendelse af budgettet og 1, der undlader at stemme. Budgettet
er vedtaget.

7.

Tekniske spørgsmål ved John og Poul
John fortæller, at bemandingen på kollegierne har været reduceret i de seneste 4-5
måneder. Klaus har sagt op, og Tonny er indlagt pga. alvorlig sygdom. Stor ros til Poul, der
har gjort en ekstra indsats.
Hans, 7.1.: Overvejer man at ansætte en ny varmechef?
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John: Vi venter på at få en melding fra Tonny. Der er dog en plan i støbeskeen.
Anne, 9. st.: Cykelrazziaer – hvorfor hober cyklerne sig op foran kollegierne?
John: Det er nødvendigt at lade cyklerne, der stadig har klistermærke på, stå i to måneder,
før politiet kan afhente dem. Gartnerne smider også cykler foran kollegierne. Der er
desværre ikke andre muligheder, så man bliver nødt til at leve med, at det ligner en
losseplads.
Anne, 9.st.: Træerne ved Randersvej er blevet fældet – er det muligt at gå i dialog med
universitetet, så der kan blive plantet noget nyt?
John: Der kommer forhåbentlig noget nyt til efteråret.
Uffe, 4.2., foreslår, at man kunne lave en lydmur i glas ud til vejen. Tests har imidlertid vist,
at træerne tilsyneladende ikke har været støjskærmende. Derfor er det svært at
argumentere for en lydmur.
Anne, 9.st.: Der er ikke plads til kollegianernes biler – er der mulighed for, at nogle
parkeringspladser bliver forbeholdt kollegianerne (og deres familier)?
John: Det er et generelt problem ved alle kollegierne. Jeg skriver et brev til Århus
Universitet og Århus Kommune – så må vi håbe på en løsning.
Der bliver diskuteret yderligere omkring parkeringspladser. I den forbindelse bliver det
foreslået, at der etableres parkeringsbåse. En bil er tit parkeret så dårligt, at den fylder for
to. De manglende parkeringspladser er ikke kun et problem for kollegianerne, men også
for de ansatte på universitetet.
Deanie, 8.1.: Rengøring – rengøringsdamen kan ikke finde ud af at gøre rent.
John erindrer endnu en gang om rengøringsklage-formularen på hjemmesiden. Det er et
tilbagevendende problem. Pr. 1. oktober siger kollegierne deres rengøringsfirma op. I den
forbindelse vil John lave et nyt oplæg. Det er dog ikke sikkert, at et nyt rengøringsfirma vil
hjælpe.
Det er heller ikke sikkert, at det vil hjælpe, hvis kollegierne får deres egne
rengøringsassistenter. Måske skal man alligevel prøve det – det kan jo dårligt blive værre.
Poul minder kollegianerne om, at der skal ryddes op på badeværelserne – og generelt på
gangene.
Lars, 4.3.: Folk falder i søvn, når de laver mad – måske ville en røgalarm ved døren i
køkkenet være en god idé?
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John foreslår, at gangene selv sætter en røgalarm op. De koster kun omkring 30 kr., og
selvom man har fået et nyt designet køkken, må man godt sætte dem op. Det er for
kollegianernes egen tryghed.
Der er allerede gange, der har anskaffet sig en røgalarm. Det ville simpelthen være for
stort et arbejde for kollegiet, hvis de skulle sætte dem op.
Anne, 9.st.: Kollegianerne ved tilsyneladende ikke, hvordan brandalarmen virker og
hvordan den lyder.
John: Vi har ikke en brandalarm, men et varslingsanlæg.
Martin, 3.1.: Hvornår er der sidst blevet afholdt en brandøvelse?
John: Det er ikke et krav, men måske kan KR tage initiativ dertil – evt. om natten.
Anne, 9.st.: Vil der blive købt flere køleskabe til gangene – og kunne KR ikke arbejde for
mere fryseplads?
KR: Bestyrelsen er positiv over for at købe nye køleskabe til gangene. KR arbejder allerede
for køleskabe og frysere – det bliver indført med køkkenrenoveringerne.
Martin, 7.st., forlader valgmandsforsamlingen.
Lars, 4.3.: Dåser – kunne der laves en opsamling af dåser (fra Tyskland)?
John: Vi arbejder på sagen.
Anne, 9.st.: Vaskesystemet – er det ikke muligt at lave et vaskekort, hvor man debiterer
beløbet til værelsesnummeret? De nuværende vaskekort går jo i stykker.
John: Det kan ikke lade sig gøre på vores kollegium – vi har for kort opsigelse og intet
fraflytningssyn mv.
Tip fra Martin, 3.1.: Man kan altid prøve at gnide på chippen, så virker kortet nogle gange
igen.
Thomas, 1.3.: Kunne kollegiekontoret begynde at sælge strømspareskinner? Måske flere
lys-/bevægelsescensorer?
John: Det er noget, man tænker på. Der er bevægelsescensorer på de nyrenoverede
gange – og KIF kunne jo sælge strømspareskinner.
Elin, 4.1.: Hvor lang tid må man bo på kollegierne uden at betale husleje?
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John: Man får en rykker – vi kan jo ikke bare smide folk ud. Alle betaler (stort set). Vi har
kun haft et eksempel på, at en beboer ikke har betalt husleje i længere tid.
Louise, 6. st.: Kunne man ikke have en lysdæmper i køkkenerne? Måske kunne der også
komme mere lys i stueetagerne?
Hans, 7.1.: KR har indstillet til bestyrelsen, at der kommer lysdæmpere i de nye køkkener.
Rasmus, 9.3.: Hvordan går det med at få en energikonsulent ud?
John: Tja, det var Klaus’ idé, men vi skal nok arbejde videre med det.
Christoffer, 7.3.: Der er masser af fugt på værelserne? Er der ingen mulighed for
trækvinduer?
John: Nej, det er desværre helt udelukket. Det er ikke kontorets skyld.
Martin, 3.1.: Bygningerne er fredet.
Internetdiskussion.
KR overvejer at skærpe sanktionen for en førstegangsforseelse for internetovertrædelser.
Lige nu får man 2 ugers karantæne. KR mener, at det skal sættes op til et halvt år. Det er
meget let at finde ud af, hvem der gør noget ulovligt! PAS PÅ – og ADVAR JERES
MEDKOLLEGIANERE!
Dette bakkes op af Martin, 3.3. og Uffe, 4.1., der husker de første internetsager.
Der kommer i øvrigt ikke trådløst netværk.
Anne, 9.st., vil blot nævne, at støvsugerne er elendige. Martin, 3.3., foreslår, at man kunne
få de gamle støvsugere vurderet – måske kunne de sælges med fortjeneste.
Rasmus, 9.3., vil gerne dele sin viden: Man kan spule sin støvsuger i bruseren – det er
ulækkert, men effektivt.
Hans, 7.1.: Nilfisk-støvsugerne er billige og nemme at holde. De skal bare passes og plejes.
Troels, 5.st.: Hvad sker der, når det digitale tv-signal går i luften?
KR: Ingenting.
John opfordrer gangene til at komme over med deres støvsugere, hvis de ikke virker.
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John opfordrer alle til at have bedre hygiejne i køkkenerne – ellers kommer der møl. Læs
om bekæmpelsen af møl på internettet.
8.

Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til ny ”Vedtægt for Valgmandsforsamlingen og Kollegianerrådet på
Kollegierne i Universitetsparken i Århus” ved Martin, 31. (Vedlagt 2. indkaldelse)
Punkt 1:
Anne, 9.st., og Kaja, 1.st.: Hvorfor bruge ordet ”Alumne” og ikke det tidssvarende
”Kollegianer”? Hvorfor skal det så ikke hedde ”Alumnerådet” i stedet for
”Kollegianerrådet”?
Martin, 3.1.: Det er en gammel tradition fra 1935. Jeg havde ikke til hensigt at ændre
noget, der virker. Hvorfor skulle man forvirre folk?
Uffe, 4.2., foreslår ændring i punkt 1.6, sidste linje: ” […] bortset fra i sager, hvor
valgmandsforsamlingen har givet specifikt mandat.”
Desuden ændring til definitionen af en valgmand i 1.3.:
”[…] af og blandt […]”
Ændringerne er vedtaget.
Punkt 2:
Rasmus, 9.3.: Til punkt 2.4. - Er henvisningen til ”forhandlingerne” – en henvisning til
Valgmandsforsamlingen?
Martin, 3.1.: Ja, min filosofi har været, at det er bedre at skrive for meget end for lidt.
Diskussion omkring dirigentens rolle ifølge vedtægterne.
Anne, 9.st., fremlægger ændringsforslag:
Punkt. 2.4. efter sidste punktum: ”Referatet skal være udsendt til samtlige køkkener
senest to uger efter valgmandsforsamlingen”.
Uffe, 4.2., stiller ændringsforslag til ændringsforslaget. I stedet for ”to uger” foreslår
han: ”[…] fire uger […]”.
11 for. 3 imod. 2 undlader at stemme.
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Det er vedtaget ved simpelt flertal, at referatet nu skal være ude senest fire uger
efter valgmandsforsamlingen.
Punkt. 2.4. efter sidste punktum kommer til at lyde således: ”Referatet skal være
udsendt til samtlige køkkener senest fire uger efter valgmandsforsamlingen”.
2.4.: ”in fine” fjernes for at undgå juristeri.
Punkt 3:
Hans, 7.1.: Jeg foreslår, at man sletter ”skal bære titlen ” x. Foreløbig Dagsorden” i
3.1.a-c. og 3.6.c.
Det er vedtaget.
Louise, 6.st., finder formuleringen i 3.4. meningsforstyrrende. Derfor ændres det til
”Såfremt dirigenten efter 3.3. når frem til […]”
Punkt 4 – 7 er blevet tydeligere.
Punkt 8 – nu må kollegianere, der ikke er valgmænd, også stille op til KR.
Uffe, 4.2., fremsætter ændringsforslag: 4.1. og 8.4. – ”Valgmand” udskiftes med
”alumne”. I 8.4. skal de to sidste punkter bortfalde.
Det er vedtaget.
Punkt 9 – ingen kommentarer.
Punkt 10 – lidt opklarende bemærkninger.
Punkt 11. Det er en loyalitetsregel.
Hele vedtægten sendes til afstemning. Det er vedtaget med 15 stemmer for.
9.

Valg til KR
a. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 4 – 6
Thorsten, 5.1., genopstiller – og bliver valgt.
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b. Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 7 – 9
Rasmus, 9.3., genopstiller – og bliver valgt.
c. Valg af suppleant for Kollegium 1-3
Posten er ledig.
d. Valg af suppleant for Kollegium 4-6
Louise, 6.st., genopstiller – og bliver valgt.
e. Valg af suppleant for Kollegium 7-9
Lasse, 7.2., og Anne, 9.st., stiller op. Kandidaterne holder et lille oplæg. Anne vil godt
bage kage til næste valgmandsforsamling, hvis hun bliver valgt.
Anne: 6
Lasse: 7
Blank: 1
Lasse er valgt.
f.

Valg af suppleant for Kollegium 1-9
Anne, 9.st., stiller op – og bliver valgt.

10.

Eventuelt
Martin, 3.1., udbringer en skål for Kollegiet, Alumnerne og Fanen(?).

Reklameindslag: Thomas, 1.3., viser en lufttæt dåse – sådan holder man møl væk.

________________________

_________________________

Ida Sander (referent)

Nikolaj Stenberg (dirigent)

UNIVERSITETSPARKEN · BYGNING 1197 · 8000 AARHUS · TLF.: 8942 7294 · MAIL: KR@ADM.KOLL.AU.DK

