Regler for brug af fællesrummet
Vedtaget på beboermødet d. 27.04.2017
Husordenen for Mejlgadekollegiet gælder også for fællesrummet.
For fællesrummet gælder desuden følgende:
Almindeligt brug:
Fællesrummet er for alle beboere. Derfor skal du vise hensyn til de andre, som ønsker at
benytte fællesrummet. Du skal behandle rummet og inventaret pænt og efterlade det i en
ordentlig og opryddet tilstand, således at andre kan tage lokalet i brug uden at skulle rydde op
efter dig. Husk at lukke vinduer og slukke lyset, når lokalet forlades. Det samme gælder for
toilettet og køkkenet. Døren ned til kælderen skal holdes lukket.
De andre beboeres ret til ro og nattesøvn skal respekteres. Musikanlægget må derfor ikke
benyttes efter kl. 21:00. Der skal være helt ro og lokalet skal forlades senest kl. 23.00 på
hverdage og søndage. Fredage og lørdage har man lov til at opholde sig i fællesrummet til kl.
24.00. Dette gælder året rundt undtaget de fredage og lørdage, hvor lokalet er udlejet til fest
og kollegiets arrangementer.
Fællesrummet er ikke et festrum. Det er derfor heller ikke tilladt at holde fest i fællesrummet
uden at leje lokalet.
Det er ikke tilladt at ryge i fællesrummet.
Fællesrummets inventar f.eks. spisebordsstolene og køkkeninventar må ikke fjernes fra
fællesrummet og lånes med op i beboeres egne lejligheder. Brætspil må dog gerne lånes,
såfremt det stilles tilbage senest dagen efter.
Mangler der noget i fællesrummet eller er noget gået i stykker, vil vi meget gerne, at man
henvender sig til den fællesrumsansvarlige, så vi kan anskaffe noget nyt eller få det ødelagte
repareret.
Leje til fest:
Fællesrummet må kun udlejes til kollegiets egne beboere og egne fester.
Fællesrummet kan lejes til fest fredage og lørdage samt nytårsaften. Dog kan fællesrummet
ikke være udlejet til fest mere end én gang pr. weekend og max tre gange om måneden(med
undtagelse af eksamensmånederne maj, juni, december og januar, hvor der kun må afholdes
to fester), eksklusiv festudvalgets arrangementer. For at få oplyst, hvornår lokalet er udlejet
kan den fællesrumsansvarlige kontaktes.
Kollegiet har fortrinsret til at afholde fest nytårsaften. Er en sådan ikke vedtaget inden d. 1
november, kan fællesrummet lejes af kollegiets beboere.
Ønsker du selv at leje lokalet, skal du henvende dig til den fællesrumsansvarlige.
Leje af lokalet til fest koster 100 kr. Herudover betales et depositum på 500 kr.
Udlejningstidspunktet er som udgangspunkt kl. 12:00-02:00, ønskes det lejet i andet tidsrum
kontakt da den fællesrumsansvarlige. Fællesrummet er ikke lejet før de 600 kr. er betalt, og

lejekontrakten er underskrevet ved den fællesrumsansvarlige. Så hvis mere end én ønsker at
holde fest i samme weekend, går retten til den først betalende.
Fester skal altid varsles 2 uger før afholdelse.
Dvs. at fællesrummet tidligst kan lejes ud 2 uger fra dagen, hvor depositum og leje betales og
ikke før.
Seneste sluttidspunkt for fester er kl. 02:00. På dette tidspunkt skal der være ro og alle
skal forlade fællesrummet. Hvis ikke der er ro og ikke alle har forladt lokalet senest kl. 02:00
inddrages depositummet fuldstændigt. Seneste sluttidspunkt kan kun udvides til kl. 03:00
(nytårsaften kl. 04:00), hvis det senest 7 dage inden afholdelse af festen er aftalt med samtlige
beboer i lejlighederne: 2, 3, 4, 22 og 23. Det skal også aftales med den fællesrumsansvarlige og
fremgå af lejekontrakten, at sluttidspunktet er andet end det sædvanlige.
Kollegiets egne fester for alle beboere kan to gange om året udvides til først at slutte kl. 04:00.
Fællesrum, toilet og køkken skal være ryddet og rengjort senest dagen efter kl. 14:00.
Ligeledes skal andre fællesarealer såsom opgangen, gård og have være ryddet og rengjort.
Aflevering og syn af fællesrummet dagen efter aftales med den fællesrumsansvarlige.
Er lejeaftales misligholdt, f.eks. hvis der ikke er gjort ordentligt rent eller inventar er ødelagt,
kan depositummet helt eller delvist inddrages. Depositum kan tidligst tilbagebetales 14 dage
efter leje af lokalet, da beboerne har to uger til at klage til bestyrelsen.
Beslutning om hel eller delvis inddragelse af depositum tages af bestyrelsen og
fællesrumsansvarlige.

Eventuelle spørgsmål omkring leje af fællesrummet til fest kan stilles til den
fællesrumsansvarlige.

