HUSORDEN FOR VILH. KIERS KOLLEGIUM
§1
Samtlige kollegianere er i fællesskab ansvarlig for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver
kollegianer er pligtig til at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af
beboerrådet, bestyrelsen eller dennes bemyndigede.
Stk.2: Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver kollegianer hæfter for sine gæsters
adfærd på kollegiet.
§2
Kollegianerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse,
som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør, således er enhver form for truende adfærd
eller voldelig adfærd ikke tilladt. Navnlig skal de læsende medbeboeres krav på læse- og nattero stedse
respekteres, specielt i eksamensperioden
Stk.2: Søndag til torsdag skal der i perioden fra kl. 23 til 07 næste morgen være ro på kollegiet. Dette
gælder høj musik, boring og al larm i øvrigt.
Stk.3: Lørdag og søndag skal der i perioden kl. 02 til kl. 10 være ro på kollegiet.
Stk.4: Fredag og lørdag i eksamensperioderne dec/jan og maj/jun skal der være ro i tidsrummet kl. 23 til
kl. 07 næste morgen.
Stk. 5: Vinduer skal til enhver tid lukkes for generende høj musik.
Stk. 6: Baren.dks lokaler er undtaget stk. 2, 3 og 4.

§3
Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, indendørs trappeindgange mv. Beboere,
som flytter ind på Vilh. Kiers Kollegium fra den 1.1.2020, har forbud mod at ryge i eget værelse.
Stk. 2. Rygeforbuddet gælder også for gæster.

§4
Det påhviler den enkelte kollegianer at overholde de til enhver tid gældende regler for lokaler og
områder, der tjener til fælles afbenyttelse samt i øvrigt at medvirke til ordenens opretholdelse disse
steder.
§5
Da alle til et fælleskøkken knyttede personer hæfter pro rata for det til køkkenet hørende inventar, er
det enhver kollegianers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter omhyggeligt samt medvirke
til, at intet fjernes fra køkkenet.
Stk. 2: Brug af fællesindkøbte ting til fælleskøkkenet medfører pligt til at betale hertil. Fælleskøkkenet
har mulighed for at opkræve et særskilt depositum, hvorfra skyldige beløb til fællesindkøbte ting helt
eller delvist kan modregnes ved manglende betaling. Restgæld ved fraflytning kan ved hjælp af
beboerrådet inddrives i skyldners depositum.
Senest revideret på beboermøder hhv. den: 040402, 241109, 091117 og 0611191
administrativ ændring vedr. klagesagsbehandling 200120

Stk. 3:Enhver kollegianer er forpligtet til at tage del i fællespligterne på kollegiet, herunder den på
gangen fastsatte rengørings turnus, og den halvårlige rengøring. Undladelse af dette er en overtrædelse
af husordenen.
§6
Det er ikke tilladt at holde dyr på kollegiet. Beboerrådet kan dog i visse tilfælde give dispensation ved
ansøgning herom. Enhver kollegianer kan nedlægge veto mod dyr på det fællesområde vedkommende
har ret til.
Stk. 2: Det er ikke tilladt at opsætte private paraboler eller antenner, ligesom det ikke er tilladt at ændre
på signalforholdene. Forsøg på at forstærke det fælles antennesignal i TV-stuen er ikke tilladt.
Overtrædelse af disse forbud medfører konfiskation af anvendt materiel samt betaling af gangens
beboere for udbedring af evt. skader opstået i denne forbindelse.
Stk. 3: Det er ikke tilladt at opstille private køleskabe eller frysere på værelserne.
Stk. 4: Alle brugere af kollegiets computernetværk og andre dertil forbundne ressourcer (netværk,
internetopkobling, kollegienet m.v.) har pligt til at overholde gældende lovgivning og til at udvise
almindelig ansvarlighed. Alle henstillinger fra afdelingsbestyrelse og dennes bemyndigedes skal
efterkommes. Lov og regelbrud samt adfærd til gene for andre brugere kan medføre afkobling fra
netværket med tilhørende ressourcer og i givet fald til politianmeldelse. I øvrigt er al benyttelse af
kollegiets computernetværk reguleret i ”Vedtægter for Internet- og Intranetadgang på Vilh. Kiers
Kollegium”.
§7
Parkering af motorkøretøjer m.v. på kollegiets område må kun finde sted i overensstemmelse med
det af bestyrelsen og beboerrådet fastsatte parkerings-regulativ.
§8
Fra det øjeblik en kollegianer modtager nøglerne af varmemesteren, og indtil denne igen modtager
nøglerne, er kollegianeren alene ansvarlig for sit værelse og dettes inventar. Kollegianeren er derfor
pligtig til at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid og ælde.
Stk.2: Hvis en kollegianer ønsker at unddrage sig ansvaret for mangler, skader eller slid på værelset
eller dettes inventar, som kollegianeren måtte konstatere ved værelsets overdragelse, påhviler det
kollegianeren straks ved indflytningen at underrette varmemesteren om mangler m.v. således der kan
tilføjes værelsets kartotekskort en bemærkning herom.
Stk.3: Akutte skader opstået uden egen skyld skal straks anmeldes til varmemesteren, hvis man vil
unddrage sig ansvaret herfor.
Stk.4: Det er ikke tilladt at opstille private køleskabe på fællesarealerne uden varemesterens
tilladelse.
Stk.5: Vaskerikortet er strengt personlig, og må ikke overdrages til andre. Vask for ikkekollegianere er ikke tilladt.
§9
Kollegiet påtager sig intet ansvar for kollegianeres ejendele, person- eller tingsskade.
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§10
Ved en kollegianers misligholdelse af husordenen kan vedkommende tildeles en advarsel.
Stk.2: I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan Kollegiekontoret opsige den
pågældende til øjeblikkelig fraflytning (uden varsel).
§11
Ændrings- eller tillægsforslag til husordenen skal forelægges beboerrådet, der skal sende
ændringsforslag til afstemning på et beboermøde.

Vedtaget på beboermødet d. 4. april 2002,
Trine Kjærup Kristen Marie Lorentzen
Rasmus Olesen
Poul Kragh Jensen
Jesper Wagener
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