
Valgmandsforsamling

17. september 2019

• KR: Kollegianerr̊adet

• KK: Kollegiekontoret

• AA Anette Andersen (Daglig lede, Parkkollegierne A/S)

• Et par punkter er blevet bragt op gentagene gange, i et forsøg p̊a at gøre det lettere at f̊a
overblik over disse er de blevet særligt markeret. Det drejer sig om Internettet, Vaskeriet,
Optag af Første̊arsstuderende, Renovering af kollegiet og Larm.

1 Fremmøde

Kl. 19:10 var 22 valgmænd til stede.

2 Valg af dirigent

Andreas Thaben Stiller op og er valgt.

3 Valg af referent

Esben Skovhus Ditlefsen 5,1 stiller op og er valgt.

4 Valg af 2 stemmetællere

Simon 4,1 og Halfdan 5,3 stiller op, og er udvalgt.

5 Godkendelse af dagsordenen

Første indkaldelse er ikke kommet rettidigt. Valgmandsforsamlingen vælger at fortsætte p̊a diri-
gentens anbefaling.

Det betyder at man har mulighed for at indkalde til ekstraordinær valgmandsforsamling, og
erklære denne valgmandsforsamling (i dag) ugyldig.

6 kollegianerr̊adets beretning ved Mads Andersen

• Mads Andersen giver beretning.

For detaljer, se hans talepapir.

Der var ingen spørgsm̊al til beretningen
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7 Fremlæggelse af udkast til budget (2020) for Parkkollegi-
erne A/S ved Anette Andersen

• Budgettet st̊ar til at blive godkendt p̊a bestyrelsesmødet en uge efter valgmandsforsamlingen.

• Kollegium 5 har brugt mest vand. Kollegium 8 har ogs̊a brugt meget.

Kollegium 8 har brugt meget el og kollegium 3 har brugt mest.

Kollegium 1 har brugt mindst varme. Nok p.g.a. isolering. Kollegium 6 har brugt mest, igen
nok p.g.a. isolering.

I AU m̊a ikke servicere internettet, det vil roligt blive ordnet.

I Mads 5,2: Spørger om internethastigheden bliver den samme.

AA: KK prioriterer høj nethastighed.

• Jakob 3,2: Driftsudgifter i budget er steget, hvorfor.

AA: Dette skyldes en stigning i el og varme. J: velligehldelse er ogs̊a steget, hvorfor.

AA:Der er blevet brugt mange kræfter p̊a at fjerne mug. Der er blevet langt nyt gulv p̊a
mange værelser. Generelt er det blevet tilstræbt at værelserne bliver bedre ved indflytning.
Trappen ved Eforen er blevet renovereret. Lavning med vandpyt foran kollegium 1. Generelt
bliver der renoverert en del.

J: Hvordan bliver huslejen udregnet. AA: Der er ikke enh̊ard regel for hvordan huslejestig-
ningerne. Det er primært indeksregulering.

J:Det er godt at isoleringen af koll 1 virker. Vedrørende forskernettet. Betyder omkoblingen
af internettet af kollegiet midster afgang til forskernettet.

AA: KK arbejder p̊a at internettet skal være p̊a forskernettet. Et skarpt krav til det nye
internet.

• Lasse 3,2 Under husleje passer budgettet i bunden ikke med det der st̊ar i toppen.

AA: Den i toppen er den rigtige. Der bliver sendt et opdateret budget ud med refferatet

Der er flere luner, og et ønske om at f̊a det ordnet.

I Anne 7,1 Bliver der internet i køkkenerne

AA: Ja.

A: Udskiftning af køkkenl̊ager: er det helle hollegiet?

AA: Det er kun i stuen af koll 7 og 9.

• Jakob 3,2 Det blev nævnt at egenkapitalen er nedadg̊aende, men efter budgetet er den opp-
adg̊aende.

AA: Det skyldes renovering, egenkapitalen planlægges til at stige igen.

8 Tekniske spørgsm̊al ved Kollegiernes Kontor

V AA: Vi har f̊aet nye vaskerrier, KK h̊aber at kollegianerne bliver tilfredse. Der vil komme
informationstavler p̊a engelsk. Ikke alle har hentet vaskebrikker. Gavlvindierne er blevet
vasket, efter mange år. Der er købt røgalarmer til værelserne, og de vil blive sat op.

Der har været stor interesse i at leje Eforen.

Der er blevet 100% udlejning til første̊arsstuderende omkring studiestart og 25% resten af
året. Dette er en forsøgsordning. Der har været omkring 150 s̊adanne ansøgninger KK er klar
over at det ikke er godt for dem der er p̊a venteliste.

• Lasse 3,2 Hvor store er hullerne til de nedgravde affaldsspande.

AA: Ikke fastlagt endnu.
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I Cecilia 1,0 Kommer omlægning afinternet til at p̊avirke koll 1, og vil de andre kollegier f̊a
samme ordning som koll 1. Koll 1 kommer til at værecentral for det andet internet, men de
andre f̊ar gennem kabler. Der er problemer med internettet p̊a koll , det vil blive arbejded p̊a

Mads 5,2 KR har arbejdet p̊a at sæben til tøjvask kan bruges af alle, det er lykkedes. Skylle-
midlet man kan tilvælge indeholder perfume. Valgmandsforsamlingen bliver spurgt om skyl-
lemidel er en prioritet. Hvor mange personer bruger skyllemidel med perfume

Simon 4,1: Der er folk der foretrækker skyllemidel, men ikke tilstede.

Mark 3,0: Default er skyllemiddel, foresl̊ar at default er uden skyllemidel.

Mads: KR noterer

Anne 7,2: Må vi have skyllemidel, n̊ar det er et [semi]offentligt vaskeri?

V Peter 7,1: Hvilken indstilling skal man sætte tørretumbleren p̊a for at f̊a tørt tøj?

Thomas (KK): Hvis l̊agen ikke er ordentligt lukket, virker tumbleren ikke ordentligt, det
skulle være løst.

V AA: Vaskemaskinerne er selv i stand til at dosere sæbe og vand. Leverandøreren af sæben
tilbyder at stille op til at svare p̊a spørgsm̊al.

V Amalie 2,2: koll 2,2 savnede information om det nye vaskeri.

V Asbjørn 9,1: Det var muligt at hælde skylle middel i selv, hvis man selv ønskede det.

Anne 7,1: Det var et problem i det gamle vaskeri.

V Mads 5,2: Er det muligt at afskaffe skyllemiddel AA: Det vil KK arbejde p̊a.

F Astrid 2,3: Spørgsm̊al til 1.̊ars studerende. 2,3 er i gang med at blive overvejende første̊arsstuderende.
Er det muligt at undtage gange fra første̊arsoptaget s̊a de ikke vliver alle fra samme årgang.

AA: KK forst̊ar problemet, og vil tilstræbe ca. 2 første̊arsstuderende per gang. Dette vil blive
taget med til evalueringen af ordningen.

• Halfdan 5,3: Hvad er logikken bag vaske tiderne?

AA: Tiderne er baseret p̊a erfaringer fra leverandørens side. Programmerne er længre end
de var p̊a de gamle maskiner, for at være mere miljøvenlige Konkrete foreslag til ændringer
modtages af KK.

H: Hvorfor stiger prisen p̊a vask s̊a meget. fra 10 kr. til 15 kr.

AA: Prisstigningen skyldes at sæbe nu er inkluderet.

• Anne 7,1: forslag om varierende vasketider.

KR f̊ar opgaven, de tager imod foreslag p̊a mail. eller tirsdage klokken 7 hvor KR har kon-
tortid.

Vaskeridiskussionen er nu lukket.

I Tilde 1,0: Der bliver anmodet om præcisering af ”koll 1 bliver til hovedcentral for internettet”.

AA: Der er et tekninkrum i kelderen af koll 1, her vil internetteknikken.

F Sidsel 6,0: Første̊arsoptag: Foresl̊ar at forkusere første̊arsoptaget anderledes, januar i steden
februar f.eks.

• Amalie 2,2: Hvor kan man finde informationer fra KR of KK

Mads 5,2: KR lægger info op p̊a facebook, til valgmandsforsamlinger, kontortid og til et dertid
indrettet åbent hus dag. Facebooksidden er Parkkollegiet, den bruges ogs̊a af KK. Papirer
lægges ogs̊a ud til tider.

Henrik 7,2 og KR: Dem der er særligt interesserede kan bede KR om referater, n̊ar de ikke
erpersonfølsomme.
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Jakob 3,2 og KR: Der mangler en mere klar m̊ade at udbringe informationer

AA: KK informerer via facebook, der er to ”officielle”facebooksider. Den ene af diss er koblet
til hjemmesiden. Vigtige informationer hænges op enten p̊akøkkenet eller p̊a døren.

• Simon 4,1: Cykkelværkstedet bliver ikke brugt, og er ikke i god stand. ønske om et godt
cykkelværksted.

Thomas: Det diskuteres, en endelig løsning er ikke fundet. Der er folk der bruger det til andet
end cykkelværksted, s̊asom træværksted eller opbevaring

Cykelværkstedet er overfor koll 7-9 ud til Randersvej.

Foreslag til forbedringer er velkomne.

• Tilde 1,0: Foresl̊ar at der skal indkøbes ting til værkstedet KR og KK i samarbejde.

R Halfdan 5,3: Kan ny renovation af kollegierne forventes?

AA: Det ved vi ikke.

• Halfdan 5,3: Må man tage cykler der er taget i cykkelrasia. AA: nej, det er politiets ejndom,
og ulovligt!

L Peter 7,1: Klager over folk der spiller høj musik i parken til gene for kollegianerne.

AA: Parken er offentlig, og KR kan ikke blande sig. Kollegiet g̊ar til soklen.

L Tilde 1,0 Vedrørende støj Foresl̊ar at man beder folk pent om at dæmpe sig.

Henrik 7,2 kollegium 7 havde en aftale medviceværterne p̊a uni at de ville holde vinduerne
lukkede imod kollegiet. Er kontoret bekendt med denne”aftale”AA: nej

Thaben: Blev lavet imellem KR og viceværterne.

KR vil prøve at genoplive aftalen

R Amalie 2,2 Vil gerne hvor og hvorn̊ar næste renovering kommer til at foreg̊a, eller i det
mindste hvorn̊ar det bliver besluttet.

AA: Vi ved det ikke.

L Sidsel 6,0: Brok over larmende russer.

Mads KR: Der er mange forskellige russekretære at f̊ar fat p̊a. igen spørg pænt, og kan de
ikke opføre sig ordentligt, kontakt politiet. politiet anbefaler at man ikke selv g̊ar ned og bare
ringer, s̊a der ikke sker eskalation.

• AA: anmoder om mere tekniske spørgsm̊al.

Anne 7,1: Foresl̊ar at man kontakter universitet for at gøre noget imod larm i parken. KR
følger op.

R Jakob 3,2 tager timing af renovering med til bestyrelsen.

• Cecilia 1,0: Klage over folk der kommer ind i køkkenet under kapsejladsen. Anmoder om
mulighed for at forhindre at fremmede g̊ar ind under kapsejladsen.

KR KK og koll 1 vil arbejde p̊a dette.

• Thomas: Det g̊ar bedre med affaldssorteringen. Der er stadig mangler, men ikke store. bød
plast der kommer til h̊ard plast. Blød plast skal til h̊ard plast kan man s̊a en knude, skal det
blive ude.

Bølgepap slak til pap ikke papir. bølgepap er stort pap. Pap bør blive gjort fladt, s̊a der kan
være mere i kontaineren. Der er affaldsmanualer p̊a KK, og er nok til alle gange.

• AA: Har man problemer, er man velkommen til at kontakte kontoret, de vil gerne hjælpe.

AA: tak til KR:).
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9 Optælling af stemmeberettigede

Der er tre der er g̊aet, 19 ialt. Valgmandsforsamlingen er stadig gyldig.

10 Behandling af indkomne forslag

• Mads 5,2: Foreslag om at flytte valgmandforsamlingen med en m̊aned, s̊a det passer med
hvorn̊ar budgetter og regnskaber er klare. S̊a valgmandsforsamlingen kan handle p̊a endegyl-
dige økonomiske informationer.

Jakob 3,2: Bestyrelsen vil gerne give et endeligt budget til valgmandsforsamlingen.

• Halfdan 5,3: Er fordelen med at valgmandsforsamlingen f̊ar et ikke ikke færdigt budget ikke
at vi kan lave ændringer.

Jakob 3,2: Vi har intet valg, og bestyrelsen er ikke villig til at udsende foreløbige budgetter,
og de vil derfor ikke kunne sendes ud i forvejen.

Tilde 1,0: KK har givet to muligheder. At budgettet ikke fremlægges p̊a valgmandsforsam-
lingen, eller at valgmandsforsamlingen bliver rykket.

Simon 4,1: lad og stemme mod det.

Det er vedtaget enstemmdigt.

11 Valg til Kollegianerr̊adet

• KR har et møde om ugen, om tirsdagen. tager et par timer. Her gennemg̊aes forskellige sager
og projekter. Prioriterer atdet skal være hyggeligt at være i kollegianerr̊adet. Hvis man har
travlt skal der ogs̊a være plads til det.

Der er en arrangement ansvarlig en alumneansvarlig en kasser. formand og ordinære med-
lemmer.

supleanter er ikke forpligtigede til at møde op, men hidtil har de skullet mælde afbud hvis
de ikke kan komme. Supleanter deltager i diskussioner p̊a lige vilk̊ar med de ordinære med-
lemmer. De ordinære medlemmer f̊ar løn.

• Halfdan 5,3: Er det muligt at ændre hvorn̊ar møderne foreg̊ar?

Tilde 1,0: Tidspunktet kan ændres hvis det passer medlemmerne bedst. Det er bevidst lagt
samme dag som kontortiden.

11.1 gennemgang af KR

• Mads 5,2 afg̊aende formand.

• Tilde 1,0: Alumneansvarlig

• Jakob 3,2: Arrangement ansvarlig

• Henrik 7,2: Kasser

• Magnus 5,1: aktiv Supleant

• Simon 4,1: Supleant

• Nikolaj 1,1: Supleant

11.2 Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 4-6

Magnus 5,1 stiller op, valgt.
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11.3 Valg af ordinært medlem til KR for Kollegium 7-9

Henrik 7,2 stiller op, valgt.

11.4 Valg af supleant til KR for kollegium 1-3

Cecilia 1,0 stiller op.
Nikolaj 1,1 stiller op.

Cecilia Nikolaj
11 7

Cecilia er valgt.

11.5 Valg af supleant til KR for kollegium 4-6

Simon 4,1 genvalgt.

11.6 Valg af supleant til KR for kollegium 7-9

Der er ingen der stiller op.
Valgmandsforsamlingen bemyntiger KR at suplere denne post selv.

11.7 Valg af supleant til KR for kollegium 1-9

Nikolaj stiller op og er valgt.

12 Eventuelt

• Anne 7,1: Foresl̊ar at Sankt Has bliver holdt p̊a den rigtige dato.

Mads 5,2: Det blev prioriteret at der skulle være en stor havefest, hvilket ikke skulle være p̊a
en søndag. Delvist p.g.a. barindtækter.

Sidsel 6,0: Det var ikke et problem at det ikke l̊a p̊a datoen.

• Henrik 6,1: Foreslag ang̊aende omflytning og efterladte gange i forbindelse med renovering.

Forsl̊ar at en hel gang bliver flyttet n̊ar der er 15 værelser ledige andre steder.

Esben 5,1: Vil det skabe usikkerhed om hvorn̊ar flytningen sker?

Jakob 3,2: Bestyrelsen har indført at der er 2 m̊aneders varsel p̊a omflytning

Asbjørn 9,1: Sedlerne p̊a gangene passer ikke med hvorn̊ar gangene bliver gjort rent

Mads 5,2: Rengøringen har værret i udbud, og det nye firma har en anden plan. Sedlerne er
forældede.

12.1 Foreslag til fremover

Læg en sprittusher klar til navneskilte, s̊a de blivermeget tydelige.
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