P. O. Pedersen Kollegiet

24. april 2019

Vedtægter for Hovednøgleudvalget
§ 1.
På andet beboermøde efter ordinært beboermøde vælges 4 personer til
hovednøgleudvalget. Desuden fungerer beboerrådsformanden som backuphovednøgleperson. Alle hovednøglepersoner skal skrive under på at de har læst,
forstået, accepteret og vil overholde reglerne vedr. brug af hovednøgle. Nøglen til
hovednøgleboksen skal opbevares på hovednøglepersonens værelse.
Stk. 2.
Beboerrådsformanden kan ikke samtidig være hovednøgleperson.
Stk. 3.
Hovednøgleudvalget skal så vidt muligt via indbyrdes aftaler sørge for, at man
altid kan få fat på en hovednøgleperson. Sådanne aftaler skal så vidt muligt overholdes
af hovednøglepersonerne. Backup-hovednøglepersonen må kun kontaktes hvis ingen af
de 4 hovednøglepersoner er hjemme.
Stk. 4.
Ved benyttelse af hovednøglen betales et gebyr på 20 kr om dagen (kl 8:00 –
22:00) og 50 kr om natten (kl. 22:00 – 8:00) til hovednøglepersonen efter regler fastsat
på andet beboermøde efter ordinært beboermøde.
Stk. 5.
Hovednøgleudvalgets medlemmer samt tidsrum og beløb for dag- og nattakst skal
fremgå af opslag på rådstavlen.
Stk. 6.
Det er inspektørerne som holder styr på hvem der har hovednøglen og gemmer
dokumentation herpå.
Stk. 7.
For at kunne vælges ind skal beboeren have boet på kollegiet i 6 måneder og
kunne holde posten i mindst 1 år.
§ 2.
Kun lejetager selv eller person med fuldmagt har lov til at få åbnet værelset, jf.
dog § 7, stk. 5 i reglerne for § 8-udvalgets opbygning og funktion.
Stk. 2.
For at få adgang til værelset skal der vises både legitimation med billede
(kørekort, pas, etc.) og bevis for at vedkommende bor på værelset (huslejekvittering,
sygesikringsbevis etc.) senest lige efter værelset er åbnet. Hvis der anvendes fuldmagt
skal denne befinde sig på værelset og træder i stedet for huslejekvittering etc.
Stk. 3.
Hovednøglepersonen skal selv åbne værelset. Hovednøglen må aldrig lånes ud.
§ 3.
Enhver hovednøgleperson kan vælge at være melde sig ud af udvalget ved at
orientere beboerrådsformanden herom og aflevere nøglen til beboerrådsformanden
eller inspektøren.
Stk. 2.
En hovednøgleperson er forpligtet til at aflevere sin hovednøgle senest 1 måned
inden udflytning fra kollegiet eller senest 1 uge før næste beboermøde ved ordinær
udmeldelse.
Stk. 3.
Er der ingen hovednøglepersoner pga. alle er fratrådt kan beboerrådet iblandt sin
midte udvælge en midlertidig hovednøgleperson frem til næste beboermøde
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