Referat for VF 18/9-2018
Kvorum , 19 valgmænd, er opnået 19.29.

1. Valg af dirigent
Tobias indstilles af KR.
Tobias er valgt.

2. Valg af referent
KR indstiller Lasse Sangild, 3.2.
Lasse er valgt.

3. Valg af 2 stemmetæller
Mads Andersen og Henrik Dahlin stiller op.
Ovennævnte er valgt.

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er udsendt i henhold til vedtægterne.

5. Kollegianerrådets beretning ved JW
KR’s arbejde i løbet af året.
•

Åbning af Kollegie 1
◦ Introduktion til kollegielivet ved køkkenmøde på gangene med KR repræsntant til stede.

•

Renovering af koll 1

•

Skt. Hans i Uniparken

•

Nedlukning og genopstart af Eforen

•

Renovering af Eforen og tilhørende kælder

•

Ændrede optagelseskriterier

6. Fremlæggelse af budget(2019) ved Anette Andersen
Se budget udleveret ved VF.
Ukendt spg.: Hvad vil de gamle kontrakter stig til i 2020?
Annette Andersen (AA): De vil stige til det samme som de nye kontrakter er nået op på.
Ukendt spg.: Er det ikke dumt at hullet i glas/plastik affald mellem kollegierne er så små? Jeg skal ikke
have hænderne ned til de glasskår.
AA: Kommer om lidt
Jakob Wadsager (JW), 3.2: Tilskuddet til KR falder fra 36.000 til 30.000. Pengene bliver brugt til at
drive kontoret, klager, dipensationer o.a. Pengene går ikke til tant og fjas, vi forsøger at spare. Vores
opgave er at varetage jeres rettigheder og vi forsøger at forbedre jeres forhold. Pt. bruges alle pengene
på fx Skt. Hans. Der er en risiko for at KR bliver nødt til at nedprioritere ting grundet faldet i tilskud.
Mads, 5.2: Hvorfor er KR blevet nedprioriteret?
AA: Fordi vi har kigget på tallene og har vurderet at i forhold til fx Skt. Hans har vi skullet have
Studenterhuset mere ind.
JW: Normalt dækker kontoret Skt. Hans, i år har KR valgt selv at betale det inden tilskuddet fra
Kontoret var fastlagt.
AA: “Lige nu er der afsat 30.000 og hvis det viser sig at der skal bruges flere, så skal vi nok finde
dem.”
IMMATRIKULATIONSKONTROL d. 5.-12. oktober 2018.

7. Tekniske spørgsmål ved Kollegiernes Kontor
Mads, 5.2.: Koll 5 har problemer med stigende vand. Kloakeringen er dårlig. Kan vi, som beboere gør
noget som kan forhindre dette?
Thomas, kontoret:
•

Brug sæbe og/eller kogende vand når I vasker op.

•

Klem en klat opvaskemiddel ned i vasken sent om aftenen. Ikke afløbsrens

•

Toiletpapiret er ret tørt/dårligt sugende, vent lidt med at skylle ud, så glider det bedre.
◦ Der er snak om at ændre toiletpapiret.

Morten, 7 st.: Muligheden for internet i køkkenerne?
AA: Koll 1 har det, men det er ikke muligt at registrere hvem der gør noget evt. ulovligt i køkkenerne,
derfor er vi nødt til at forbyde. Der er løsninger, som er blevet drøftet med JW.
Henrik, 8 st.: Alle har wi-fi, så man kan alligevel ikke vide hvem, der gør noget evt. ulovligt.
Ditte, 9 st.: Brandalarmer, skal vi ikke have sådan nogen? Evt. en blokløsning. Må vi godt købe en selv
og sætte den op?
JW: Jeg er enig, vi vil gerne have brandalarmer på værelserne. KR er opmærksom på problemet.

Morten, 7 st.: En pige har sagt at hun i fuld tilstand har trykket på brandalarmen uden at der sker noget.
Thomas, Kontoret: Brandvæsnet tjekker det.
Nikolaj, 1.1: Hvornår får vi varme på Koll 1?
Thomas, Kontoret: Det skulle have virket, der er noget galt med forbindelsen til Finland. Måske virker
det i morgen.
AA: Vi er i kontakt med en beboer på Koll 1 omkring problemet.
Henrik, 8 st.: Vi er kede af tvungen renovering med toiletter på værelset. Ville det måske være en god
ide at vi på siden ud mod Randersvej, når renoveringen kommer derover, kan få køkkerne ind mod
parken?
Thomas, Kontoret: Det kan vi godt kigge på.
AA: Der evaluerers omkring en masse i forhold til renoveringen af Koll 1 og fremtidige renoveringer.
Mira, 2 st.: Kan vi få en bænk til stuerne.
AA: Vi noterer det.
Thomas, Kontoret: Det skal vi snakke med gartnerne om.
Ditte, 9 st.: Kan vi få parkeringer ovre ved vores kollegier?
AA: Asfalten er offentligt areal og vi kan ikke håndhæve noget derovre. Det forstyrrer også kontoret.
Mads, 5.2: Vi har samme problem ved 4-6 med Statsbibliotekets medarbejdere.
Søren, 7 st.: Vi vil gerne undgå at irritere dem som varetager p-pladserne, så vi undgår
betalingsparkering.
Henrik 8 st.: Kan vi få stikkontakter udenfor? Vi har oplevet at folk har sat et stik til deres elbiler ind i
køkkenet gennem vinduet. Kan vi undgå at de gør det?
AA: Kontoret har fået en ladestation nede i kælderen ved gartnerne hvor de kan lade.
Søren, 7 st.: Kønsfordeling på gangene. Vi er nu 9 mænd ud af 11 personer, sandsynligvis snart 10. Kan
kontoret gøre noget ved det? Vi vil gerne have nogen kvinder!
Andre stemmer i.
Anni: Vi kigger på det.
Cecilia, 1 st.: Vi har en lille terrasse. Skal den være til cykler? Skal den være til borde/bænke?
Thomas, kontoret: Før var der cykelskur. Det er ud for beboeres værelser, så vi skal finde en god
løsning som ikke irriterer dem.
Cecilia, 1 st.: Kan det passe vi ikke har et cykelskur/kælder?
AA: Ja, men I må bruge cykelskuret ved renovationen.
Tilde, 1 st.: Chromecast internet, Miraki. Miraki siger at Chromecast ikke er et problem. Må vi selv
løse problemet med en router eller skal vi vente til de løser problemet?
AA: Chromecast burde virke ifølge vejledningen. Der er kontakt med Thomas.
Tilde, 1 st.: Thomas anerkender ikke problemet og virker nedladende. Det virker ikke for nogen af os!
Thomas, Kontoret: Vi er også trætte af at det virker, men det er ikke noget vi personligt er i stand til at
løse, det skal udbyderen.

Morten, 7 st.: Når Kapsejladsen kommer næste år, kan vi så få toiletterne flyttet væk fra vinduerne på
vores bygning, så folk ikke tisser på vores vinduer?
AA: Der er taget kontakt til Kapsejladsens afholdere, de vil tage hensyn til det næste år.
Henrik, 8 st.: Kan vi få Kollegiet mere ud i Parken? Kan vi få nogen bænke eller andet?
Thomas, Kontoret: Vi ejer kun bygningerne og pladsen foran Eforen, resten er ejet af AU.
Mads, 5.2: Måske KR kan hjælpe her. Under Eforen er der nogle udendørs spil, kroket, petanque osv.
Det er tilgængeligt for alumner. Måske KR kan hjælpe med at stille sådan noget til rådighed.

8. Information om affaldssortering ved Kollegiernes
Kontor
Thomas, Kontoret: Sorter jeres affald.
Thomas fremlægger nogle tal fra et kursus i affaldshåndtering.
Der quizzes.
Morten, 7 st.: Kan vi ikke få større huller til glas/plast?
Thomas, Kontoret: Så ryger der for meget i affald.
Tilde, 1. st.: Stoler vi ikke på folk til at lave større huller? Er det så stort et problem?
Thomas, Kontoret: Ja
Tilde, 1 st.: men det gør vi jo ikke?
Thomas, Kontoret: Lav en lille bakke og gå derover hver dag.
Lasse 3.2.: Men det fungerer jo med større huller andre steder i byen?
Thomas, Kontoret: De større huller kommer muligvis senere med nedravede containere.
JW, 3.2: KR er opmærksom.
Stella, 5 st.: Vi bruger en lille bøtte til affaldssortering. En tommelfingerregel er at hvis man ikke kan
binde sløjfe på det, så er det hård plast, ellers blød. Vi bruger en handske til at smide det ud.
Søren, 7 st.: Man kunne jo skylle sine ting, fx en makreldåse af, før man smider det ud. Det er en
vanesag.
Mads, 5.2: Affaldssorteringen giver en udfordring. Men i forhold til de nedgravede skraldespande med
større hul. KR har undersøgt alternative affaldscontainere med større huller, fx som dem i Ceresparken.
Nedgravede findes i flere former, der er en risiko for at vi får påtvunget CF Møller arkitekttegnede
skraldespande til mange penge, når vi bare kunne bruge en billig grøn? Er det ikke så meget dyrere at
det ikke er det visuelle værd?
AA: Tanken er at gøre det lettere for beboere og ansatte at sortere affald. Containerne ser ikke smukke
ud. Det er ikke nødvendigt at det SKAL være fra CF Møller, men det gælder at bygningerne i Parken er
fredede, hvilket giver sig ud i at der skal følges nogle regler. Parken (AU) synes også at de
arkitekttegnede containere er dyre, så de søger også en alternativ løsning. Kontoret er i dialog omkring
dette med dem.
Mads, 5.2.: Igen vil jeg mene at funktionaliteten af fx Ceresparkens løsning er god for os. Det er mange

penge at bruge på det æstetiske.
AA: Det er korrekt at vi skal finde den bedste løsning. Kontoret ønsker dialog med KR omkring dette.
Stella, 5 st.: Mange institutter affaldssorterer ikke, kan vi snakke med AU om at samarbejde med dem?
AA: Der er dialog i gang.
Morten 7, st.: Hvor går deodoranter og andet brandfarligt hen?
Thomas, Kontoret: mellem 1-6 står en lille bakke, men der er ingen løsning ved 7-9.
Thomas, Kontoret: Som afslutning foreslår jeg at KR finder nogle miljørepræsentanter for hvert
kollegie, nogen som kan have samarbejde med kontoret.
Henriette, 3.2: Hvad vil det gå ud på?
Thomas, Kontoret: En bedre dialog for at forbedre affaldssorteringen, så vi kan hjælpe miljøet.

9. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

10. Valg af Kollegianerrådet
10a. Valg af ordinært medlem til KR for Koll. 1-9
Tilde, 1 st. Stiller op.
Ingen opponenter.

10b. Valg af ordinært medlem til KR for Koll. 1-3
JW stiller op.
Ingen opponenter.

10c. Valg af suppleant til KR for kollegium 1-3
Nikolaj, 1.1. stiller op.
Ingen opponenter.

10d. Valg af suppleant til KR for kollegium 4-6
Ingen kandidater.
KR beder om lov til at indsupplere ved senere lejlighed. Det tillades.

10e. Valg af suppleant til KR for kollegium 7-9
Frederik 7 st. stiller op.
Ingen opponenter.

Eventuelt
Ellen, 8.1: Internet i køkkenerne. Kan vi få det? Kan en gang evt. kollektivt underskrive for internettet?
JW: KR ønsker eduroam i køkkenerne, da de håndterer brugere. Chromecast kan nok ikke bruges.
Ranwa, 1.2: Kan man ikke bruge koll 1 løsningen?
Mads, 5.2: Måske lyder det på Annette som om det ikke er så svært som man har troet? Lyden fra
kontoret er at det måske vil ske i forbindelse med renoveringen.
JW: Kontoret har sagt at man vil undersøge at lægge koll 1 internet ind på de resterende før renovering.
Dirigent: På min gang har den tættest på køkkenet tilladt de andre at nasse på internettet. Det er ikke
den udvekslingsstuderende. Det er måske en løsning.
Morten 7 st.: Kan vi ikke sige til kontoret at vi er ligeglade med hvordan der kommer internet i
køkkenet, bare det kommer?
Dirigent: Er der nogen som har indvendinger mod Mortens udtalelse?
Samlet: Nej
Mads, 5.2.: Kontoret vil gerne have løsninger når vi kommer med ideer. Kan vi undgå at være for
hurtige og undgå at ramme en koll 1 løsning, hvis den er dårlig?
Tilde, 1 st.: Fremlægger internetproblemer på koll 1.
•

Miraki leverer internet med brugernavn og adgangskode.

•

Virker ikke med Chromecast, da man ikke kan logge ind.

•

Chromecast skal på nyt netværk “Parkkollegierne IoT”, så skal man ikke logge på.

•

Gæster på besøg bliver smidt af nettet på tilfældige tidspunkter.

Cecilia 1 st.: Det er også andre endheder, fx PlayStation og AppleTV.
Simon 1 st.: Ingen ændringer på selve værelserne tak. Stik til router er godt, lav det ikke om!
Morten, 7 st.: Kan man give KR mandat til at forhandle med kontoret omkring internet i køkkenerne,
under betingelse af at IoT enheder kan virke?
Dirigent: VF giver KR mandat til at forhandle med kontoret omkring internet i køkkenerne som
understøtter IoT devices fx Chromecast.
Peter, 6 st.: Den primære modvilje mod internet i køkkenet er tracking, kan man løse det med en liste
med fast IP og mac-adresser?
JW: Det kan snydes nemt og kræver at man stoler på beboerne på gangene til at administrere dette.

