PARKKOLLEGIERNES SAMARBEJDSUDVALG

Aarhus, den 16. oktober 2019

Referat af møde 4-2019 i Parkkollegiernes samarbejdsudvalg
Afholdt:

Torsdag den 26. september 2019, kl. 15.00

Sted:

Kollegiernes kontor, Carl Holst-Knudsens Vej 8, 8000 Aarhus C

Til stede:

Mads Andersen (afgående formand, KR), Tilde Jonassen Bjørck (formand, KR),
Henrik Dahlin (kasserer KR), Jakob Wadsager (arrangementsansvarlig, KR), Magnus
Drejergaard Sørensen (alumneansvarlig, KR), Peter Løchte Jørgensen (Formand for
Parkkollegierne A/S), Jørgen Lang (Direktør for Parkkollegierne A/S) og Anette
Andersen (daglig leder for Parkkollegierne A/S).

Endvidere
deltog:

Henriette Rasmussen Billesø (ref.)

Der forelå indkaldelse af 23. september 2019.
REFERAT:
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden bød velkommen. Herefter blev dagsordenen godkendt.
2.

Referat
Det med dagsordenen udsendte referat af møde 3-2019 den 9. maj var udsendt den 14. juni
2019 og blev godkendt.

3.

Orientering fra ledelsen og Kollegianerrådet
3.1. Orientering fra ledelsen
Den daglige leder takkede Kollegianerrådet for en rigtig fin valgmandsforsamling. Der havde
været god opbakning fra kollegianerne, og Kollegianerrådet var velforberedte.
Direktøren orienterede om status på kommende renoveringer. Bestyrelsen havde efter forårets
evalueringsproces besluttet at igangsætte drøftelser om den næste renovering. Kollegianerrådet
ville blive indkaldt til et særskilt møde, hvor processen skulle drøftes nærmere.
Direktøren orienterede videre om, at man fortsat var i proces med udredning af brugen af
indstillingsret. Der var ansat en boligudlejningschef, der skulle bistå Parkkollegierne, og han
ville undersøge sagen nærmere. Emnet vil blive taget op igen på næste
samarbejdsudvalgsmøde.
Formanden oplyste, at bestyrelsen havde været på besigtigelse i Eforens kælder, og at
bestyrelsen var positivt indstillet på en renovering af kælderen. Den daglige leder kontakter en
rådgiver, der skal se nærmere på mulighederne for rummene.
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3.1.1. Erfaringer med optag af førsteårsstuderende
Den daglige leder oplyste, at man siden 1. maj havde modtaget 160 ansøgninger til
førsteårsventelisten. Den 1. september var 15 førsteårsstuderende flyttet ind, og til oktober gik
25 % af de ledige værelser ligeledes til førsteårsstuderende.
Der var blevet udtrykt bekymring over, at der kom for mange nye førsteårsstuderende på samme
gang. Kontoret ville derfor forsøge at koordinere således, at der maksimalt kommer to nye
førsteårsstuderende på samme gang i samme måned.
Den daglige leder tilføjede, at studerende på den almindelige venteliste oplevede at blive rykket
længere ned på ventelisten, når de førsteårsstuderende kom ”foran i køen”, og derfor ringede til
kontoret for at få en forklaring.
Direktøren spurgte til kollegianernes indstilling i forhold til at få nye, unge studerende ind. Tilde
Jonassen Bjørck svarede, at kollegianerne generelt var positivt indstillet og syntes, at det var et
godt initiativ. Det blev drøftet, at man kunne lade antallet af nye førsteårsstuderende balancere
og give rum for, at der tillades lidt færre én måned, hvor det ellers ville give udfordringer i
forhold til antallet af nye på samme gang, og dermed flere en anden måned.
Mads Andersen kunne berette om et positivt aftryk på det sociale liv på gangen, samt at de
ældre kollegianere havde været gode til at hjælpe de nye.
Formanden foreslog, at man så nærmere på, om frafaldet fra studiet var faldet, når man var i
besiddelse af et større datamateriale.
3.2. Orientering fra Kollegianerrådet
Tilde Jonassen Bjørck uddelte Kollegianerrådets forslag til renovering. Forslaget var ikke en
opsummering af evalueringsprocessen men farvet af Kollegianerrådets egen holdning.
3.2.1. Fremtidig studenterrepræsentant i bestyrelsen for Parkkollegierne A/S
Kollegianerrådet havde fremsat ønske om at drøfte en fremtidig studenterrepræsentant i
Parkkollegiernes bestyrelse. Direktøren oplyste, at der ikke var krav om en
studenterrepræsentant i bestyrelsen. Fondsbestyrelsen havde en studenterrepræsentant indstillet
af rektor og herefter også valgt på Parkkollegiernes generalforsamling. Denne model fungerede
godt, men det handlede i høj grad om personlige egenskaber. Der var dog ikke taget stilling til,
hvad der skulle ske fremadrettet, men mon ikke en tilsvarende løsning ville blive gentaget ved
næstkommende udskiftning af studenterrepræsentant i bestyrelsen.
4. Eventuelt
Intet herunder.
5. Næste møde
Forslaget til mødeplan for 2020 blev vedtaget. Mødeplanen er:
•
•
•
•

Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 15.00-17.00
Torsdag den 19. marts 2020, kl. 15.00-17.00
Tirsdag den 5. maj 2020, kl. 15.00-17.00
Tirsdag den 29. september 2020, kl. 15.00-17.00
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