
90201 - VIBEKE OG MADS EG DAMGAARDS KOLLEGIUM EGELUNDEN 
HUSORDEN  

 
§ 1 

 
Lejerne har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. 

Enhver af lejerne er forpligtet til at efterkomme de forskrifter i så henseende, 
der måtte blive givet af udlejer eller den til enhver tid værende 

beboerrepræsentation. 

 
§ 2 

 
Enhver lejer skal påse at evt. gæster overholder reglerne i denne husorden, 

idet lejeren er ansvarlig for gæsternes adfærd på kollegiet, herunder for skader 
på bygninger og inventar. 

 
§ 3 

 
Lejerne skal tage hensyn til det fælles samliv på kollegiet, herunder respektere 

de studerendes krav på læse- og nattero. Dette gælder særligt, når private 
sammenkomster arrangeres eller der afholdes musikøvelser. 

 
§ 4 

 

Det påhviler lejerne at medvirke til at holde orden i de lokaler, der tjener til 
fælles benyttelse. Biler, cykler, motorcykler og knallerter må kun 

henstilles/parkeres på de dertil indrettede pladser. 
 

§ 5 
 

Der må ikke anbringes søm, skruer, tegnestifter eller lignende i vægge, 
panelvæg, døre, inventar eller dørkarme. Til opsætning af billeder eller 

plakater må der ikke anvendes lim eller klæbestrimmel (tape), dog må der 
benyttes magic-tape (engelhud) eller drafting-tape (elefanthud). Den 

ophængte galleriskinne til billeder skal anvendes. 
 

§ 6 
 

Paraboler eller antenner må ikke opsættes på ejendommen. 

 
§ 7 

 
Det er lejernes pligt at sørge for at plæner og fællesarealer ikke lider overlast. 

Der må kun opstilles havemøbler på terrassearealerne. 
 

§ 8 



 
Lejerne er pligtige til at erstatte enhver skade, der måtte blive forvoldt på 

kollegiets inventar og ejendele med den værdi det ødelagte eller beskadigede 
repræsentere. 

 
Fra det øjeblik lejeren har modtaget sin nøgle og indtil nøglen afleveres igen, 

er lejeren eneansvarlig for det lejede og skal erstatte enhver skade, der ikke 
skyldes normalt slid og ælde. Lejeren hæfter også for skader som skyldes 

andre personer, der midlertidigt har fået adgang til det lejede.  

 
§ 9 

 
Husdyr må ikke forefindes på kollegiet. 

 
§ 10 

 
Vat og hygiejnebind må ikke henkastes i toilettet. 

§ 11 
 

Udlejer påtager sig intet ansvar for lejernes ejendele.  Det påhviler den enkelte 
lejer selv at tegne en evt. indboforsikring. 

 
§ 12 

 

I det omfang lejer benytter kollegiets edb-netværk er lejer forpligtet til at 
overholde netværksadministratorens til enhver tid fastsatte regler for brug af 

nettet. Ved tilsidesættelse af disse forskrifter kan retten til at få adgang til 
netværket inddrages uden varsel. 

 
§ 13 

 
Brud på reglerne i denne husorden og de almindelige pligter til at opretholde 

god ro og orden, kan medføre en opsigelse af lejemålet eller i grovere tilfælde 
en ophævelse af lejemålet med øjeblikkelig varsel. En ophævelse af lejemålet 

er ensbetydende med at lejeren straks skal ryddeliggøre og fraflytte det lejede, 
samt betale husleje indtil lejemålet kan udlejes igen, dog maksimalt i 3 

måneder , jf. lejelovens opsigelsesvarsel. 

 


