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REFERAT AF VALGMANDSFORSAMLINGEN, FORÅRET 2014
Tirsdag d. 18. marts 2014, kl. 19.00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6

1) Valg af dirigent
- Kollegianerrådet indstiller Mikkel Press-Hansen
o Mikkel er valgt.
- Quorum er nået, og valgmandsforsamlingen fortsætter trods eventuelt mandefald i løbet
af aftenen.
- Valgmandsforsamling erklæres lovligt indkaldt.
2) Valg af referent
- Kollegianerrådet indstiller Simon Skarum
o Simon Skarum er valgt
3) Godkendelse af dagsorden
- Dagsordenen er godkendt.
4) Kollegianerrådets beretning
- Hans Henrik Juhl, Kollegianerrådsformand:
o Ikke meget nyt det sidste halve år. Meget stille efterår, uden mange

henvendelser/klager.
Foråret er lig med Sankt Hans-forberedelser, hvilket tager tid.
Overdragelsen til Aarhus Universitets Forskningsfond er forsat i gang. Juridiske
spidsfindigheder har gjort at overdragelsen formelt ikke har fundet sted endnu.
Fortsat kompetence tilfalder stadig Valgmandsforsamlingen.
o Ved sidste Valgmandsforsamling ønskedes større åbenhed, hvilket vi har
efterkommet ved blandt andet at føre regnskab.
o
o

Simon Skarum, Kollegianerrådets forretningsfører: Regnskabet fremlægges.
o Otto, 2.2: Hvor kommer driftstilskuddet fra?
 Hans, KR: Fra Kollegierne.
o Kollegianerrådets beretning er taget til efterretning.
5) Fremlæggelse af Kollegiernes regnskab for 2013
- John Andersen, Kontoret: Rengskabet fremlægges
- Jonas, KR: Aktiver, bygninger og grunde er anført som 0?
o John: Grunden ejer vi ikke, kun mursten. Bliver nedskrevet til 0, ligesom alle år.
Vores selveje består i bygningerne. Værelserne er doneret hvilket også spiller ind.
- Hans, KR: Værdipapirer og obligationer er gået fra 3 mio. til 0?
o John: De udløber, og gamle lån er blevet betalt. Vores aktiver er 14 mio., men står i
aftaleindskud, grundet økonomien i det store hele.
- Regnskabet taget til efterretning.
6) Tekniske spørgsmål ved Kollegiernes forretningsfører John Andersen
- Julie, 1.2: Har vi som gang indflydelse på hvilken farve dørene males?
o John, kontoret: Valgt i bestyrelsen og KR.
- Mikkel, 5.3: Problemer med at toiletter ikke kan håndtere toiletterne ikke kan håndtere
toiletpapir (Kollegium 5, 2, 3 og 7).
o John, Kontoret: Alle kloaker er ”strømpet” og relativt nye.
o Poul, håndværker: Kalk i toiletterne. De bliver skiftet hen af vejen hvis det er et
problem. Eddike er en god ting. Er det helt galt, så kigger vi på det.
o Jonas, 5.2: Vi har haft samme problem, men det har løst sig efter vi henvendte os til
kontoret.
-
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o Hans, KR: Problem med toiletpapiret? Måske lige til den krads side.
Jesper, 5.st: Folk fra gangene vil gerne pynte lidt på køkkenet. Er det ok at hænge plakater
op på låger, og lignende?
o John, Kontoret: Alt skal hænges op så det nemt kan tages ned. Ellers er det ikke i
orden at hænge op.
Jesper, 5.st: Er det ok at vi anskaffer os en fryser? Vi mangler fryseplads
o John, Kontoret: Vi ser på det.
Heri, KR: Er der planer om nogensinde at gennemføre en brandøvelse? Er der
brandalarmer?
o John, Kontoret: Ikke planer om brandøvelse. Vi har varslingssystemer, ikke
røgalarmer. Det er de alarmer som trykkes ind som I kan se hænge rundt omkring
o Eske, 7.st: Røgalarmer?
o John, Kontoret: Mulighederne kigger vi på. Det skal helst være stationært og koblet
til elanlægget, så de ikke bipper ved første gang de løber tør. Ikke nogen konkrete
planer, men vi opfylder de krav der er.
o Hans, KR: Har været oppe før, hvor det blev anset som en dum idé. Falsk sikkerhed
hvis de løber tør for batteri.
Emilie, 9.2: Tilbagevendende problem med mug på værelserne? Andet at gøre end at
spraye med mugfjerner og lufte ud?
o John, Kontoret: Luft ud og brug varme og vinteren. Det er nødvendigt at I tænder,
når I forlader lokalet.
o Emilie, 9.2: Er der andet vi kan gøre? Superrodalon?
o John, Kontoret: Desværre. Får man det i bund, så kan det holdes nede med primer.
Luft ud flere gange om dagen, og varme på. Når vi begynder at se på
vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af vinduer, så er det noget vi vil se på.
o Jonas, KR: Har haft samme problemer med mug. Kan holdes nede med Vanish.
Hjælper med det klor der er i. Jeg fjerner det ca. 1-2 gange om året. Ren klorin kan
også bruges.
o Hans, KR: Forrige beboer på værelset havde før problemer med mug. Altandøren
på kip og varme på har elimineret alle mugproblemer hos mig.
Otto, 2.2: Ombygning på Kollegium 1-3. Der er visse mangler hos os, så det ser ud som om
det ikke er færdiggjort.
o John, Kontoret: Loftpaneler er på vej hjem, og de andre mangler får vi kigget på
med det samme.
Jonas, KR: Parkering? Er det muligt at få en tilladelse fra kommunen til noget at sætte i
forruden?
o John, Kontoret: Det vi forsøger at få lov til er at få begrænset hvem der kan parkere
ved indgangene til kollegierne. Vi løber dog lidt hovedet mod en mur i forhold til
det.
Andreas, 9.1: Foran kontoret står en kæmpe rød lift. Hvad er det?
o John, Kontoret: Vi har fået lov at låne liften af AU. Lige så snart den skal bruges et
andet sted, bliver den flyttet. Den skal nok forsvinde.
Eske, 7.st: Nyt IT-udstyr diskuteret på sidste VF. Er det gennemført?
o John, Kontoret: Nej, det er AU det afhænger af. Regner med at det sker i løbet af
foråret.
Eske, 7.st: Internethastigheden er sat ned? Er det rigtigt?
o John, Kontoret: Ikke så vidt vi ved.
o Hans, KR: Vi har 2 forbindelser ind/ud. 2x100 mbit op og ned. Når alle kollegianere
bruger den lægger det lidt beslag på det. Også lidt begrænset af AUs DNS-server.
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Der ligger en guide på hjemmesiden til at skifte. Båndbredden sættes også op når
vi skifter udstyr.
- Jesper, 5.st: Emhætterne virker ikke altid. Hvad gør vi?
o John, Kontoret: Ring til kontoret.
7) Forslag til ændringer i husordenen, optagelseskriterier, beboelses- og fraflytningsregler m.v.
jf. 3.5, stk. C.
- Stemmetællere: Nilles, 5.st og Henrik, 7.2.
- Ingen indkomne forslag
8) Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringsforslag 1, Kontaktalumne
o Andreas, KR: KR har tænkt at det kunne være nyttigt på hver gang at have en
”kontaktalumne”. Det vil vi gerne have skrevet ind i vedtægterne, både definitionen af
posten og dennes funktion. Fungerer som kontakt mellem alumner og kontor/KR.
o Andreas, 9.1: Hvad er idéen hvis der ikke vælges en ved udflytning?
 Andreas, 5.1: Hvis der ikke gives besked ved udflytning, så vil kontoret blive
adviseret og tage kontakt til gangen. Ingen sanktion, men det er selvfølgelig
ærgerligt hvis en gang ikke har en kontaktalumne.
o Heri, KR: Forhindrer selvfølgelig ikke at alle kan henvende sig til kontoret/KR.
o Lars, 3.2: Hvad hvis ingen fra gangen vil være kontaktalumne?
 Simon, KR: Det vil være beklageligt, men der er ingen sanktion. Det er et forsøg på
at gøre det nemmere for både kontoret/KR og også alumnerne. Vi har haft et
informationsproblem.
o Afstemning:
 Stemmer for: 15.
 Stemmer imod: 0.
 Stemmer blankt: 4.
o Forslaget er vedtaget.
b. Vedtægtsændringsforslag 2, Kollegianerrådets regnskab
o Hans, KR: Vi havde under KR’s beretning en fremlæggelse af regnskabet. Ændringen er
en meget formel ændring som sikrer at fremtidige Kollegianerråd også fører regnskab.
o Afstemning:
 Stemmer for: 17
 Stemmer imod: 0
 Stemmer blankt: 2
9) Eventuelt
- Andreas, KR: Kort reklame for Velkommen i Parken. Finder sted 3. onsdag hver måned.
Kort introduktion til livet på Kollegierne i Universitetsparken. Tager en times tid og har fået
ros af dem der har deltaget tidligere. Alle er velkomne, men arrangementet er selvfølgelig
især rettet mod nye alumner.
- Andreas, 9.1: Hvad bliver proceduren med valg af kontaktalumner
o Andreas, KR: Kontoret og KR sender sedler ud i forhold til valg af kontaktalumne.
- Andreas, 9.1: Vi holder fest på lørdag. Vi har billige øl og gratis smøger. Dronningen er
inviteret og det bliver en kæmpe fest!
- Nilles, 5.st: Vil gerne reklamere for Alumneforeningen og bl.a. Legendarisk Lørdag. Alle
gange kan leje sig ind på Eforen og holde fest.
- Lars, 3.2: For noget tid siden var der en klage over at Blok 1-2-3 holdt høj fest. Kan det
klares med en notits på Facebook?
o Hans, KR: Larmevarsel skal hænges op på gangene. Facebook kan vi ikke
garantere bliver set.
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Jonas, KR: Klagen blev sendt fra en fra min gang. Støjniveauet kan også nå højder
som slet ikke er acceptable. Blandt andet har en gang et enormt stort anlæg. Mere
en idé om at man skal holde larm og lignende på et menneskeligt niveau.
o Mikkel, 5.3: Man må også holde sig til god opførsel. Det er må man også lidt afveje
selv.
o Otto, 2.2: Meget fint at der kommer en klage, men den var næsten anonym (”dem
der bor på den anden side), så det var lidt svært at reagere på.
 Jonas, KR: Afsender var i tvivl om hvem han skulle sende fra. Derfor den lidt
vage afsender.
Hans, KR: Valgmandsforsamlingen afsluttes med et trefoldigt leve for Kollegierne i
Universitetsparken.
o

-
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