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REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN 

Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 

- Der er quorum 

1.  VALG AF DIRIGENT 

- Christian Vrist er valgt. 

- Vrist: Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

2.  VALG AF REFERENT 

- Simon Skarum er valgt 

3.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

- Vrist: Dagsordenen opfylder formalia og er således godkendt. 

4.  KOLLEGIANERRÅDETS BERETNING 

- Hans, Kollegianerrådsformand: Bestyrelsen og den selvejende institution er 

nedlagt, da Kollegierne nu ejes af Aarhus Universitets Forskningsfond. 

Fællesfonden blev også lukket, og pengene er brugt til brandsikre opslagstavler til 

gangene. 

I forbindelse med overdragelsen har Kollegianerrådet og Parkkollegierne A/S’s 

bestyrelse oprettet Kollegiernes Samarbejdsudvalg. Dette er næsten på plads, og 

falder endeligt på plads efter Valgmandsforsamlingen. 

Vi er i gang med at digitalisere lister over værelsesnavne og donatorer. 

Ligeledes i gang med at søge om fondsmidler til nyt AV-udstyr til fælleshuset. 

Idéer/forslag modtages gerne. 

Som sædvanligt er vi i fuld sving med at arrangere Sankt Hans, og båltaleren i år 

bliver denne gang tidligere Skatteminister, Jonas Dahl. 

- Adam Hede, KRs forretningsfører fremlægger Kollegianerrådets regnskab. 

- Allan, 3, 2.: Overdragelse til forskningsfonden. Ejer Parkkollegierne A/S andet end 

Kollegierne i Universitetsparken?  

o Hans, KR: Nej. Mere gennemgang vil komme under gennem gang af 

Kollegiernes årsrapport.  

o Tharben, KR: Yderligere information fremgår af gavebrevet. 

- Vrist: Beretningen taget til efterretning. 
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5.  FREMLÆGGELSE AF KOLLEGIERNES REGNSKAB FOR 2014 –  VEDLAGT 3. 

INDKALDELSE.  

- John, Kontoret: [Gennemgang af omslag vedlagt regnskab]. 

I forbindelse med overgangen skal henlæggelserne håndteres på en anden 

måde, så vi forsat ikke skal betale skat af disse. 

Nettoomsætning på 12. mio. er lig med vores huslejer, med mere. 

Andre eksterne omsætninger (6,9 mio.) er reparationer, vedligehold og forbrug. 

Vi har ikke rigtigt noget at sammenligne med i forhold til det gamle i forhold til 

vand, varme og el, da der er ændret regnskabspraksis ifbm. overgang til 

aktieselskab. Vi har dog sparet i forhold til tidligere år. Næste år vil der være en 

kolonne mere, så det bliver nemmere at se forskellen år til år. 

Finansielle indtægter bliver ikke et punkt næste år, da der bliver givet negative 

renter. 

Andre tilgodehavender: Forudbetalt løn og varme. 

Likvide beholdning: Bankbeholdning, kasse og lidt i Nykredit. 

Leverandører i varer og tjenesteydelser: Hvad vi skylder forskellige leverandører. 

- Elizabeth, 4, 2.: Fald på værdi i bygninger? 

o Hans, KR: Afskrivning på bygninger. 

- Tharben, KR: Tanker i forhold til negative renter? 

o John, Kontoret: Det er først nu jeg har fået tallene, og renterne opgjort, men 

vi ser på det. 

- Allan, 3, 2.: Når vi låner pengene til forskningsfonden får vi så renter? 

o John, kontoret: Nej, men altså, hvis de får renter, så får vi også renter. 

o Allan: De låner jo på ubestemt tid? Får vi ikke noget for det? 

o John: Vi kan jo låne penge fra Aarhus Universitets Forskningsfond til ret 

gode forhold. 

o Hans, KR: Man skal ikke se på dem som lån, men vi flytter vores udbytte til 

fonden for at undgå at betale skat af overskud, som tidligere har været 

skattefrit. Når vi så har større udgifter, så er det dem der betaler for det. Det 

er mere teknisk flytten rundt på pengene. 

o John: Vi sparer 500.000 i skat på at flytte rundt på pengene. 

- Allan, 3, 2.: Jeg bliver lidt nervøs ved at der ikke er en konkret plan for renovering? 

Hvor lang tid går der, hvordan hænger det sammen? 

o John: Vi skulle jo have været af med penge. Det vi arbejder på i øjeblikket 

er hvad der skal ske i fremtiden. Det skal fremlægges for bestyrelsen i juni, 

og så fremlægges for samarbejdsudvalget. Der bliver ikke renoveret ret 

meget i år, men næste år vil det være meget sandsynligt at der sker en 

større renovering. 

o Hans: Pas på med at blande renovering og ombygningsplaner sammen. 

Der er ingen planer om ombygning, men renovering i sig selv er der planer 

for. Selve prisoverslaget er dog ikke på plads endnu.  

- Allan, 3, 2.: Når der så kommer renoveringer, skal vi så ikke betale? Betaler 

forskningsfonden? 
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o Hans: De tidligere henlæggelser dækker over da vi kunne lave 

skattemæssige henlæggelser. Det er den samme pulje penge, både hvad 

der er ført over til AAUF og de regulære tidligere henlæggelser og det er 

disse penge, som skal dække renovering. 

o Allan: Hvis vi nu får nyt tag på Kollegium 1, 2 og 3, hvor tager vi så penge 

fra? Forskellige huslejestigninger, vores henlæggelser eller AUFF? 

o Tharben, KR: Jeg synes ikke at vi skal være så bange for at de penge der 

overlægges til AAUF. Det er småpenge i forhold til de beløb de ellers roder 

rundt med. I forhold til differencerede huslejestigninger kan det måske 

komme på tale i forhold til en gennemgående renovering af enkelte 

værelser. 

o Nilles, 5. st: Huslejestigninger kommer til alle. 

o Andreas, 2, 2.: Modellen er vel til at forstå. Det er mere hvor vores penge 

ender. Er det en juridisk bindende aftale? 

o Hans: Da forskningsfonden er så stort et foretagende, så er det sandsynligt 

at vi kommer til at få penge fra dem, snarere end de fra os. 

o Andreas, 2, 2.: Hvis vi så ikke tjener penge til AUFF, er der så noget 

incitament for at smide penge i os? 

o Tharben: Formanden for bestyrelsen i AAUF er rektor, og han er nok ikke 

interesseret i at have faldefærdige kollegier stående. Samtidigt sparer vi 

penge på den her måde.  

o Allan: Når man så afsætter 1 million til egenkapital og så 2 mio. til det 

overførte beløb, vil man så have 3 mio. bagefter? 

o Hans: Ja. 

o Allan: Egenkapitalen bliver bibeholdt eller overført til AAUF? 

o John: Bibeholdt, men for fremtiden vil overskud blive overført. 

o Elizabeth, 4, 2.: Jeg kan godt forstå at frygten for fremtiden. Hvad med ny 

bestyrelsesformand som ikke vil Kollegierne på samme måde. 

o Skarum, KR: Pas nu på med at male fanden på væggen. Det er ikke 

sandsynligt at fremtidig rektor for AU vil lade Kollegierne stå til. 

6.  TEKNISKE SPØRGSMÅL V/ FORRETNINGSFØRER JOHN ANDERSEN 

- Tharben, 5. 2.: Toiletterne stopper over det hele. Skal man skifte ud? 

o Poul, vicevært: Vi vedligeholder og skifter ud løbende.  

- Adam, KR: Der er begyndt at dukke reklamer op på de nye opslagstavler. Kan 

man gøre noget ved det? 

o Hans, KR: Udgangspunktet er at det er op til gangene. Hvis det bliver et 

omfattende problem, så kan vi lave om i markedsføringsreglementet – det 

ryger under eventuelt. 

- Elizabeth, 4, 2.: Der var en der oversvømmede sit værelse. Hvad bliver gjort i en 

sådan situation? Og hvilket ansvar har den enkelte? 
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o John: Problemet er at vi højest kan give en påtale. Det er jo sjældent med 

vilje. Forsikringen dækker, så vi har ingen udgifter. Og den pågældende fik 

en røffel. 

- Tharben, KR: Der er nogle gange der har flotte bøjler i deres vinduer til pander. Kan 

vi få sådan nogen. 

o Poul: Hvis I køber en skinne skal vi nok hænge den op. 

- Tharben, KR: Vi har kun 3 køleskabe. Mange andre har 4. 

o John: Henvend dig på kontoret 

- Eske, 4, 1.: Vores spisebord er meget ustabilt, og i ét stykke. Kan vi ikke få til to 

borde i stedet? 

o Poul: Det er muligt, men gangen modsatte sig da renovering blev 

gennemført originalt. 

- Kári, 8, st.: Brusehovederne er træls. Vi har de gamle 

o Poul: Ring til kontoret. Vi finder ud af det. 

- Elizabeth, 4, 2.: I forhold til de nye switches. Det føles som om at det er blevet 

langsommere. 

o Hans, KR: De switches vi havde var uddaterede, og skiftet til de nye har 

givet væsentligt hurtigere hastigheder. Der har været nogle udfald, men det 

er endnu ikke blevet pinpointet hvad der er galt. Send en mail til kontoret.  

- Simon, 3, 3.: Både i køkkener og hos den udvekslingsstuderende er der næsten 

intet wifi-signal. 

o Tharben: Der er ikke net i køkkenet, da man er personligt ansvarlig for sit 

eget netværk. Der er derfor ikke nogen mulighed. For de internationale 

studerende er der et stik i væggen, men ikke nogen router. Det er 

Internationalt Center der er ansvarlige for det. 

o Andreas, 2, 2.: Kunne det være muligt med et EDUROAM-adgang? 

o Hans: EDUROAM-routeren er det samme som AUWLAN. Uanset hvad så har 

den velvilje ikke været ved AU IT. 

- John: Jeg vil gerne appellere til at man er lidt varsom med brandslukkerne i 

køkkenerne. Der har ligeledes været en del hærværk på gangene. Vis lidt ansvar 

og respekt for jeres eget hjem. Der må gerne komme mere ro på det punkt. 

Der skal også falde ros fra Ivan. Der har været oprydning i kælderrummene på 

Kollegium 9. Det er fremragende, og det ser vi gerne fra de andre gange.  

Støvsugere! I får gratis poser. Hent dem på kontoret! 

7.  INDKOMNE FORSLAG TIL  ÆNDRINGER I HUSORDENEN, 

OPTAGELSESKRITERIER,  BEBOELSES- OG FRAFLYTNINGSREGLER, MV. 

a. Ingen indkomne forslag 

- Elizabeth, 4, 2.: Hvad kunne det være af forslag? 

o Hans, KR: Alt hvad der står i husordenen. Udover at man skal være 

studerende på AU. 
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8.  VALG TIL KR.  

a. Valg af suppleant for kollegium 1-3 

Opstillede: 

 Allan Graversen Vesterlund, 3, 2. 

 Simon Hove Bøcher, 3, 3. 

Stemmetællere: 

 Mads, 5, 2. 

 Jesper, 5. st. 

Stemmer 

 Allan: 16  

 Simon: 3 

Allan Graversen Vesterlund, 3, 2. er valgt som suppleant for Kollegium 1-3. 

9.  EVENTUELT 

- Simon Skarum: Kontaktalumner! Meld jer! 

- Hans, KR: I forhold til markedsføringsreglementet. Vil I have at vi gør noget eller vil I 

selv varetage det? 

o Adam, KR: Jeg tror at det er en generel følelse. Jeg vil gerne tage den til 

næste valgmandsforsamling. 

o Kári, 3, st.: Er det ikke bedre at gangene ordner det internt? Holder dem der 

hænger reklamer op til reglementet? 

o Tharben, KR: Reglementet er rettet mod annoncører og betleri. Gangen er i 

sin fine ret til at fjerne ting der ikke er hængt og, og skal man lade det være 

op til gangen eller lave et generelt regelsæt? 

o Nilles: Intet problem på stuen. 

o Hans, KR: For at præcisere: At det står i markedsføringsreglementet gør at 

man kan gå til KR som kan kontakte stridige virksomheder, og sende dem 

en rengøringsregning. 

o Adam, KR: Jeg vil gerne have det til en generel regel, så man kan ringe på 

vegne af Kollegierne. 

o Mikkel, 1, 2.: Vi har problemer med at folk går fra dør til dør.  

o Hans, KR: Det er ikke tilladt. Bed dem om at gå.  

o Dahlin, KR: Indtil videre går jeg ind for at gangene fører selvjustits. Fremover 

synes jeg at man skal tage det op på et køkkenmøde. 

o Elizabeth, 4, 2.: Som forbud kan det hjælpe hvis en virksomhed har været 

træls gennem en længere periode. 

o Tharben: Det giver ikke mening at snakke om nu. Vi stiller forslaget til næste 

valgmandsforsamling. 
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- Nilles: Alumneforeningen har for mange penge. Hjælp os med idéer. Vi har 

månedlige møder og arrangementer, fx spilleaftener med gratis kaffe, the og 

kage. Kom frisk. 

o Tharben: Vi planlægger en sommerlejr som bliver billig og der er meget øl! 

 

- Mads: Det er på vej til at blive varmere. Bliver der stillet borde og bænke op? 

o Hans, KR: De står på pladsen ved Eforen for at samle rodet på ét sted. De 

må ikke flyttes. 

- Hans, KR: Trefoldigt leve for Kollegierne! Bliv hængende og drik vores øl. 

- Dirigenten: Tak for god ro og orden. Jeg nedlægger hermed mit hverv. 


