HUSORDEN FOR SKJOLDHØJKOLLEGIET
§1 Almindelige bestemmelser
Samtlige kollegianere har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Enhver
kollegianer er pligtig til at efterkomme de forskrifter der i så henseende måtte blive givet af Beboerrådet,
Kollegiebestyrelsen eller dennes bemyndigede (eksempelvis varmemesteren).
Stk. 2. Kollegianerne er i enhver henseende ansvarlige for deres gæsters opførsel og skal sikre deres
gæsters overholdelse af husordenens regler.
Stk. 3. Kollegianerne er påbudt at anvende de designerede affaldsområder og kun disse til bortskaffelse af
affald. Specielt skal gældende regler for sortering af affald efterkommes jf. Skjoldhøjkollegiets
hjemmeside.
§2 Larm og støj
Kollegianerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som
hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør, navnlig skal de læsende medbeboeres krav på læseog nattero altid respekteres, især når private sammenkomster arrangeres.
Stk. 2. Der skal være nattero på kollegiet fra 23.00-07.00 i hverdagene (søndag til torsdag). Al forsætlig
støj over normalt samtaleniveau, der forhindrer naboer og medbeboere på kollegiet i at sove, og alt hvad
der vækker dem, betragtes som larm i natterostidsrummet. Dette gælder også i sommerferien defineret
her som 1. juli til andensidste søndag i august. Påskesøndag og lignende helligdage med en fridag dagen
efter hører under § 2 stk. 3.
Stk. 3. Lørdag, søndag og helligdage (eksempelvis påskemandag) skal der være nattero i tidsrummet
01.00-09.00. Nattero defineres her som i § 2 stk. 2.
Stk. 4. Eksamensro: Fra 15. maj til 1. juli og fra 2. januar til 31. januar skal der være nattero i tidsrummet
22.00-08.00 alle dage. Specielt i eksamensperioder skal brug af HiFi-anlæg holdes på et niveau, så det ikke
generer andre. I sommerhalvåret, specielt hvis havedøren er åben, skal brug af HiFi-anlæg ligeledes
holdes på lavt lydniveau.
§3 Bolig, fællesrum og inventar
Det påhviler enhver kollegianer til enhver tid at overholde vedligeholdelsesreglementet.
Stk. 2. Da alle til et fællesrum knyttede beboere hæfter solidarisk for det til køkkenet og fællesrummet
hørende inventar er det enhver kollegianers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter
omhyggeligt samt medvirke til at intet fjernes fra køkken og fællesrum.
Stk. 3. Beboerrådet udfærdiger for hver opgang en inventarliste, der forefindes i opgangens opslagsskab.
Varmemesteren foretager ved kontrol af hovedrengøring opgangseftersyn for at konstatere inventarets
tilstedeværelse.
Stk. 4. Intet af kollegiets ejendom må fjernes fra kollegiet, og der må ikke finde skadevoldende handlinger
sted på kollegiets ejendom.
Stk. 5. Fra det øjeblik en kollegianer har fået overdraget sin nøgle af varmemesteren og indtil denne atter
har modtaget nøglen, er kollegianeren alene ansvarlig for sin bolig og dennes inventar. Kollegianeren er
derfor pligtig til at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrive normalt slid og ælde.
Stk. 6. Såfremt en kollegianer ved overdragelse af værelset opdager mangler, skader eller slid på værelset
og/eller dettes inventar, påhviler det kollegianeren senest 14 dage efter indflytning at underrette
varmemesteren derom, med mindre disse er anført på genparten af synslisten. Denne udleveres sammen
med nøgler ved overtagelsen af boligen.
Stk. 7. I tilfælde af, at der opstår skader på boligen eller inventaret, som følge af reparationer o. lign.
udført af ejendomsfunktionærer eller andre af kollegiets ansatte eller tilknyttede, er det beboerens pligt
at sikre sig at dette bliver noteret hos varmemesteren.
Stk. 8. Kollegiet påtager sig intet ansvar overfor kollegianerens person eller ejendele. Ej heller for tøj eller
andre effekter der er blevet beskadiget, fjernet af ejendomsfunktionærerne i forbindelse med rengøring
eller er bortkommet i kollegiets vaskerier.
Stk. 9. Antenner og paraboler må kun opsættes på kollegiets bygninger efter aftale med varmemesteren.

§4 Færdsel
Parkering er kun tilladt på parkeringsområdet langs Spobjergvej. Cykling, parkering og motorkørsel er ikke
tilladt på græsarealerne og vil medføre evt. erstatningskrav for forvoldt skade. I grove eller gentagne
tilfælde kan overtrædelse medføre advarsel eller opsigelse af lejemål.
Stk. 2. Bilkørsel i gyderne og på gangstier er ikke tilladt.
Stk. 3. Al færdsel i gyder og på gangstier skal foregå ved passende lav hastighed (ganghastighed).
§5 Ordensreglement for bar
Ordensreglementet administreres af bestyreren.
Stk. 2. Til Skjoldhøj Bar har kollegianere og deres eventuelle gæster adgang. Kollegianere er ansvarlige for
deres egne gæsters opførsel.
Stk. 3. Der kan ved arrangementer stilles særlige krav til medlemskab af foreninger og lign. Sådanne krav
skal kollegianerne gøres bekendt med.
Stk. 4. Gyldig nøglebrik er formelle adgangstegn til Skjoldhøj Bar og skal fremvises på forlangende til
bartendere og dørfolk.
Stk. 5. Tyveri, hærværk, vold og anden form for utilbørlig optræden (f.eks. flaskekast, betalingsvægring o.
lign.) betragtes som brud på ordensreglementet.
Stk. 6. Ved støjende og voldelig adfærd kan bartenderen efter eget skøn påtale dette som brud på
ordensreglementet.
Stk. 7. Mad og drikkevarer må ikke medbringes i Skjoldhøj Bar, med mindre der er truffet en særlig aftale
med bestyreren.
Stk. 8. Dyr må ikke medbringes i Skjoldhøj Bar – førerhunde undtaget.
Stk. 9. Baren skal forlades senest et kvarter efter lukketid.
Stk. 10. Brud på ordensreglementet for Skjoldhøj Bar kan medføre følgende sanktioner:
1. En henstilling
2. En karantæne fra Skjoldhøj Bar. Varigheden fastsættes af Bestyrelsen for Den Selvejende
Institution Skjoldhøjkollegiets Bar og Cafeteria.
3. Et særdeles groft brud på ordensreglementet kan medføre indstilling, fra Bestyrelsen for Den
Selvejende Institution Skjoldhøjkollegiets Bar og Cafeteria til Kollegiebestyrelsen eller dennes
administrator, om ophævelse af lejemål.
Stk. 11. I øvrigt gælder de i Restaurationsloven gældende regler.
§6 Tv-stuen
Beboerrådet udpeger en bestyrer af tv-stuen.
Stk. 2. Tv-stuen udlejes af den af Beboerrådet udpegede bestyrer og kan benyttes til private fester og
sociale arrangementer. Leje af tv-stuen er gratis for kollegiets foreninger til afholdelse af egne
arrangementer.
Stk. 3. Lejeren skal være bosiddende på Skjoldhøjkollegiet. Brugere af lokalet er erstatningspligtige for
skader på inventaret, og har pligt til at rydde op efter sig, inden de forlader lokalet. Ved udlån til private
arrangementer er det arrangøren der er erstatningspligtig for skader på inventar.
Stk. 4. Udlånes tv-stuen til private fester eller arrangementer, betaler arrangøren leje og depositum til
bestyreren. Depositum tilbagebetales, når bestyreren har kontrolleret at lokalet er rengjort
tilfredsstillende og der ikke er sket skade på inventaret.
Stk. 5. Depositum og lejens størrelse fastsættes på beboermødet i september.
Stk. 6. Ved større arrangementer i Skjoldhøj Bar samt på diskoteksaftener kan tv-stuen ikke lejes.
§7 Husdyr
Husdyr er tilladt på Skjoldhøjkollegiet. Man er personlig ansvarlig for de skader ens husdyr forvolder.
Stk. 2. Husdyr må ikke ved aggressiv adfærd, lugt eller støj være til gene for andre beboere, eller dem der
har et arbejde at udføre: ejendomsfunkionærer, postbude, håndværkere o. lign.
Stk. 3. Hundeejere skal henvende sig til varmemesteren for at få deres hund registreret. Samtidig skal der
fremvises lovpligtig ansvarsforsikring og vaccinationsattester.
Stk. 4. Hunde skal på kollegiet område føres i snor. Det er ejerens pligt at sørge for at hunden ikke
efterlader ekskrementer på kollegiets område.

Stk 5. Katte bedes mærket enten med chip, øremærkning eller infohalsbånd, da Beboerrådet kan tilkalde
en kattefænger såfremt det skønnes at vildkatte og/eller efterladte katte på kollegiets område er blevet
et problem.
§8 Sanktioner ved overtrædelse af husordenen
Overtrædelse af husordenen indklages skriftligt til Kollegiekontoret.
Stk. 2. Kollegiekontoret kan ved overtrædelser af husordenen tildele overtræderen en henstilling eller en
advarsel.
Stk. 3. Efter 2 advarsler for samme forseelse kan Kollegiekontoret opsige lejemålet.
Stk. 4. I særligt alvorlige tilfælde kan Kollegiekontoret ophæve lejemålet med kortest mulige varsel (7-10
dage). I sådanne tilfælde kan den opsagte lejer ikke få tildelt lejemål på Skjoldhøjkollegiet igen.
Stk. 5. Sagen kan efter endt behandling hos Kollegiekontoret ankes af klageren eller indklagede. Dette
sker skriftligt til Kollegiebestyrelsens formand, der behandler anken hurtigst muligt.
§9 Ændringer i husordenen
Ændringer i kollegiets Husorden foretages på beboermødet. Kollegiets bestyrelse skal orienteres om
kollegiets husorden.
Stk. 2. Forandringer i og tillæg til nærværende husorden skal, for at have gyldighed, godkendes på
beboermødet efter Beboerrådets indstilling. Forslagets ordlyd skal være udsendt til kollegianere sammen
med dagsordenen, på et særskilt ark.
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