KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS
KOLLEGIANERRÅDET
SIDE 1 AF 7

REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN FORÅR 2016
Tirsdag d. 15. marts 2016, kl. 19.00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6
19 af 36 valgmænd er fremmødt, det samlede Kollegianerråd og repræsentanter for kontoret.
1.

Valg af dirigent
Andreas Tharben Hansen er valgt.

2.

Valg af referent
Elisabeth Skautrup er valgt.

3.

Godkendelse af lovlig indkaldelse og dagsorden
Valgmandsforsamlingen er lovligt indkaldt.
Dagsordenen er godkendt.

4.

Kollegianerrådets beretning
Hans Henrik Juhl (KR / 7.1.):
Kollegierne har fået ny forretningsfører (Anette Andersen). Dette har fyldt en del at få
hende kørt ind i sagerne. Vi har haft et arrangement med uDays med åben gang og
rundtur på 1.3. Dette var en succes og det vil vi gerne fortsætte. Hvis man kender
Panorama så har vi en 5 siders artikel med interview og billeder. Der skulle gerne komme
nogle udgaver til gangene her på kollegiet.
Sankt Hans er vi i godt gang med at planlægge. Vi har fundet en båltaler og to bands.
Adam Hede (KR / 3.1) gennemgår regnskabet.
Regnskabet er taget til efterretning.

5.

Fremlæggelse af Kollegiernes regnskab for 2015
Anette Andersen (forretningsfører) præsenterer sig selv og fremlægger regnskab.
Der er dette år blevet taget skat, grundet Forskningsfonden, Kollegiernes ejer. Dette vil dog
balanceres til næste år.
Hans (KR / 7.1): Kan du sige noget om de tal der ligger under ”andre eksterne
omkostninger”?
Anette Andersen: energiforbruget bliver aflæst hver måned. Jeg har kigget et år tilbage
og i forhold til 2014 så er der en lille difference på varmen, da der er brugt lidt mere. Dette
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er godt for vores bygninger, som har brug for varmen. Vandet er faldet, hvilket er godt.
Elforbruget er steget, fordelt over alle kollegierne. Kollegium 1-3 har fået nye LED lys og
her er det faldet. Derfor kan dette være en god investering.
I må meget gerne tænke over el.
Varmen er meget fint, da dette betyder vi har færre fugtskader.
Regnskabet er taget til efterretning.

6.

Tekniske spørgsmål. v/ forretningsfører Anette Andersen
Elisa (5.3.): Hvornår kommer der kage?
Hans (KR / 7.1): i pausen.
Henrik (4.1.): Vores gang har et udestående med KIF. Skal dette siges her?
Tharben (Dirigent): Dette skal tages med KIF.
Elisabeth (1.2): Kan man finde en tekniker til at se på vores tørretumbler på koll. 2, da
denne ikke kan nulstilles fra programmet den tidligere bruger har sat i gang.?
Anette: Jeg er blevet gjort opmærksom på problemet og der bliver set på det næste uge.
Thomas (1.3): Kan vi benytte internet i køkkenet?
Hans (KR / 7.1): Man kan kun benytte internettet, hvis man underskriver kontrakt på
internetbrug, hvilket man ikke kan for køkkenet da der ikke bor nogen, som vil kunne
holdes til ansvar.
Thomas: (1.3): Kan man ikke bare få en beboer til at skrive under på gangens vegne?
Hans (KR / 7.1): Det kan blive besværligt da man så skal lukke forbindelsen når beboeren
flytter.
Søren (5.st.): Vi har haft problemer med at gå over fra analogt signal, da vi modtog en
boks som virkede, men derefter ikke virker korrekt mere.
Hans (KR / 7.1): Det er ændring i signalet. I skal blot genlæse kanalerne.
Adam Hede (3.1): Kan internettet virkelig ikke åbnes i køkkenet? Kan kontoret tage det på
sig at åbne og lukke forbindelsen?
Anette Andersen: Vi skal da kigge på det, men lad os se på hvordan det kan gøres.
Heri (8.1.): Jeg har lige en tilføjelse. Nu er I heldige at have et smart TV, hvilket vi ikke har.
Men vi har på vores køkkenmøde givet en router til vores udveksling studerende, som så
er åbent net for alle beboer.
Hans (KR / 7.1): Det er selvfølgeligt fint nok at en person sætter sit personlige internet til
rådighed, men synes ikke helt jeres ordning er helt fin i kanten, da denne person så skal
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være ansvarlig for al brug af internettet. En model hvor en person som bor tæt på
køkkenet giver adgang kan gøres, men kun under forudsætning af at personen er
bekendt med at denne har fuldt ansvar for eventuelle brud på netværkskontrakten, hvilket
kan medføre karantæne fra netværket.
Henrik (4.1.): Nu har der været en del spørgsmål omkring internet, men synes personligt
ikke at dette internet er specielt hurtigt. Kan der findes en alternativ udbyder?
Hans (KR / 7.1): Kollegierne har uovertruffen båndbredde, men kan være din router. Det
kan også hjælpe at skifte DNS-server. Det kan ses, hvordan man gør i
netværksvejledningen på Kollegiernes hjemmeside.
Adam hede (3.1): Jeg mener at Heris løsning til internet i køkkenet er den eneste løsning,
hvilket understreger vigtigheden af en løsning til internet i køkkenet.
Tharben (Dirigent): Jeg føler vi går i ring og vil lukke punktet, hvis der ikke er nye tilføjelser.
Heri (8.1): Jeg mener dette er et luksusproblem at vi ikke har internet i køkkenet.
Hans (KR / 7.1): Vi fik snakket om LED lys på 1-3, som sparer strøm. Men kan man
ombygge vores lysstofrør til LED på de andre kollegier. Kunne man evt. også med fordel
indstille lystimere, så de ikke er tændte så længe – vores lyser en halv time, hver gang de
aktiveres.
Anette Andersen: Ja, det skal jeg nok kigge på.
Thomas (1.3): vi har ingen sensor på vores gang og lyset står konstant tændt, kan der
gøres neget ved dette?
Anette Andersen: Der ville det så være et godt sted at starte.
Anette Andersen: Jeg vil gerne lige formidle nogle af de ting som foregår på Kollegierne:
-

3. marts havde vi besøg af Brandtilsynet som spurgte om jeg ikke ville med ud på tjek
af Kollegierne. Vi fik rapporten med stor tilfredshed, men der er nogle punkter som går
igen.

-

De gange I har derude er flugtveje, derfor må der kun stå sko på hylderne og vel at
værke kun ét lag. Der må ikke stå skabe, sofaer eller andet derude.

-

Mange nye er flyttet ind på gangene og sætter selv en skohylde op på
trappegangene, dette er ikke tilladt. Det her er en lille reminder.
Altanerne er ret fyldte nogle steder og det skal de ikke være, da disse også fungere
som flugtvej.
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-

Branddørene skal være lukket i hver ende.

-

Værelserne er I gode til at hente maling til, men husk at I ikke må male vinduerne! Det
skaber fugt.

-

Tak til Kollegianerrådet, både for den gode modtagelse og den hjælp I yder når vi
kalder på jer.

-

Vi har faktisk en rigtig god service på kontoret med Anni, Poul og Ivan, hvor I skal være
meget velkomne.

-

Elisa (5.3): De som bor uden for branddørene er trætte af at de ikke kan have sko
udenfor, kan vi gøre noget ved det?
Anette Andersen: Det må vi desværre ikke. De må finde en anden løsning, men til
gengæld har de mere plads på værelset.

-

Thomas (1.3): Må man have et viskestykke over branddøren, så den ikke larmer så
meget?
Anette Andersen: Det må man ikke, men hvis man synes døren smækker rigtig meget
kan man komme til os, vi kan gøre noget ved det.

-

Thomas (1.3): Postkasserne larmer også ret meget når man lukker dem, kan det fikses?
Anette Andersen: Det kan vi se på.

Der er pause:
Der er stadig quorum efter pause.

7.
a.

Indkomne forslag til ændringer i Husordenen, optagelseskriterier, beboelses- og
fraflytningsregler m.v.
Forslag vedr. forretningsførerens endeligt
Hans (KR / 7.1): fremlægger forslag.
Forslaget er vedtaget.

b.

Forslag vedr. tilknytningskrav og beboelsespligt
Hans (KR / 7.1): fremlægger forslag.
Ingeborg (4.3): Er der noget om hvordan man må have gæster?
Hans (KR / 7.1): Hvis man har gæster hver dag i et halvt år, så ville det ikke være gæster.
Men det handler om at man ikke må tære på fællesskabet, da en ”gæst” af en
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længerevarende periode vil benytte gangens goder uden at tilføje til fællesskabet. Man
må selvfølgelig gerne have en gæst for en weekend.
Forslaget er vedtaget.

c.

Forslag vedr. vaskehusreglement.
Hans (KR / 7.1): fremlægger forslag.
Halfdan (1.st.): Må man kun booke maskinerne en time af gangen?
Hans (KR / 7.1): henviser til gældende reglement og at tørretumbleren kun tager lidt over
en halv time.
Søren (5.st.): Ville det ikke virke bedre at booke en time af gangen eller en halv time, alt
efter hvor lang tid tørretumbleren virke.
Heri (8.1): Må man stadig få en time efter 4 bookinger af maskinerne?
Hans (7.1) Ja.
Heri (8.1): Vores tørretumbler kan man indstille timeren.
Henrik (4.1): hvis man booker 3 maskinerne af gangen, så er man sikre på at få en
tørretumbler på vores vaskerum. Er der problemer med den måde forslaget indstiller til?
Heri (8.1): Nej.
Søren (5.st): må man godt booke de 3 vaske flere gange i døgnet? Og må man dette
med tørretumbleren i dette forslag?
Hans (KR / 7.1): Nej.
Forslaget er vedtaget.

8.

Valg til KR
Hans (KR / 7.1): fortæller kort om arbejdet.
Halfdan (1.st.): De ordinære medlemmer skal deltage, men skal suppleanten kun deltage,
hvis det ordinære ikke kan.
Hans (KR / 7.1): Nej.
Ingeborg (4.3): Hvor lang tid sidder man som suppleant?
Hans (KR / 7.1): Kun til september med disse pladser.
Henrik (4.1): er det hver tirsdag?
Hans (KR / 7.1): det bliver indkaldt til møde hver tirsdag, men det kommer an på hvor
meget arbejde der er for at der er møde.
Heri (8.1): Vi ved at der er møde, når man i løbet af ugen får en fællesmail med ting som
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vil blive behandlet ved næste møde.

a.

Valg af suppleant for kollegium 4-6
Henrik (4.1) stiller op.
Henrik er valgt.

b.

Valg af suppleant for kollegium 7-9
Nilles (7.st) stiller op.
Nilles er valgt.

9.

Eventuelt
Halfdan (1.st): Spørgsmål: larmetiden er mellem 17.30 og 19.00, hvis man larmer udenfor
denne tid kan man så klage over nogen?
Hans (KR / 7.1): Jo, alt andet larm skal i princippet varsles 3 dage inden.
Carlos (3.1): hyggerummet under Eforen, kan der indføres et bordtennisbord med bat og
bolde?
Heri (8.1): vi har snakket om det før, hvor det blev stemt ned da rummet ikke passede til
det. Jeg benytter selv hyggerummet og vil gerne bibeholde det som det er nu.
Hans (KR / 7.1): Bordtennisbord, det skal op på valgmandsforsamlingen som forslag, da
det tidligere er valgmandsforsamlingen som har sagt nej.
Carlos (3.1): så jeg kan sende et forslag til jer til næste gang.
Adam (3.1): Den blev nedstemt under en serie om omdannelse af hyggerummet.
Delvir (9.1): Hvordan får man adgang til hyggerummet.
Hans (KR / 7.1): Man henvender sig til Anni på konteret og hun laver en kode på dit
sygesikringskort.
Ingeborg (4.3): må man sove i telt ude i parken?
Hans (7.1) Nej
Ingeborg (4.3) må man lave noget på loftet?
Hans (7.1) Nej.
Ingeborg (4.3) er der en Facebook-side for alle på Kollegierne? Hvor festerne kommer
op?
Hans (7.1) Ja, gruppen hedder ”Kollegierne i Universitetsparken”.
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Nilles (7.st): 6.2 har en stor fest her om lidt tid. Hvor alle som gangen kender bliver inviteret.
Elisabeth (1.2): jeg vil opfordre til at hvis man ønsker at deltage i arbejdet med Sankt Hans,
så kan man tilmelde sig som frivilligt til Sankt Hans. Dette indebærer at man står i ølteltet
og får til gengæld nogle ølbilletter. Det er rigtig hyggeligt og I må meget gerne sprede
rygtet om det, hvis nogle skulle have lyst.
Hans (KR / 7.1): hvis I kender nogle bands som gerne vil spille til Sankt Hans. Jeg forvender
selvfølgelig at man lever op til rygereglerne som gangene selv har fastsat.
Tak for at I kom og vi ikke skulle vente på jer.
I skal være meget velkomne til at blive og hygge.
Jeg vil bede jer rejse jer og udråbe et trefoldigt leve for Kollegierne.
Tharben (Dirigent): Jeg vil sige takke for god ro og orden. Samtidig vil jeg opfordre til at
man melder sig frivilligt til Sankt Hans. Jeg vil derudover påpege at man vil savne alt
eventuel larm, når man flytter fra Kollegierne, så vær glade for den larm I har. (Der bliver i
forsamlingen påpeget dirigentens ensomhed i den sørgelige by på heden, han bor i).
Jeg takker af for denne gang og nedlægger mit hverv som dirigent.
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