Statutter for Vartovkollegiet
– vedtaget på Styrelsesmødet den 5. september 2016
1.
Kollegiets navn er Vartovkollegiet. Kollegiet er beliggende i Grundtvigsk Forums ejendom Vartov.
2.
Kollegiets formål er at skabe et hjemsted i et grundtvigsk miljø i København for et antal studerende
under deres videregående studier eller efteruddannelse. For tiden rummer kollegiet plads til 14 beboere.
Det tilstræbes, at de 14 beboere altid fordeles med syv pladser til mænd og syv pladser til kvinder,
ligesom studieretninger søges repræsenteret bredest muligt.
3.
Kollegiet ejes og ledes af Grundtvigsk Forum af 1898. Ledelsen varetages af Grundtvigsk Forums
styrelse og kan af styrelsen uddelegeres til et udvalg (kollegieudvalget).
4.
Betingelserne for at kunne søge optagelse på kollegiet er, at den studerende
1. Er i gang med et videregående studium af mindst 3½ års varighed ved en højere læreanstalt,
eller er i gang med efteruddannelse i form af Ph.d. eller lignende,
2. Har studeret mindst et år på en videregående uddannelse.
3. har mindst 2 år tilbage af studiet.
4. er fyldt mindst 21 år
5.
Ledige værelser opslås af Grundtvigsk Forum på Grundtvigsk Forums hjemmeside, i porten på Vartov
og evt. i Dansk Kirketidende.
6.
Blandt de ansøgere, der søger et ledigt værelse på kollegiet, udvælges et begrænset antal ansøgere til
samtale. I samtalen deltager Inspector Collegii og evt. yderligere en kollegianer, Grundtvigsk Forums
sekretariatsleder samt et eller to medlemmer af Grundtvigsk Forums styrelses kollegieudvalg. Er enkelte
af disse forhindrede i at møde på dagen afgør Inspector Collegii og Grundtvigsk Forums
sekretariatsleder i fællesskab om samtalerne kan gennemføres eller skal flyttes til en ny dato.
7.
Huslejen fastsættes af Grundtvigsk Forums styrelse. Der betales et depositum på 3 måneders leje.
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8.
Huslejen forhøjes for Ph.d.-studerende og studerende på andre uddannelser, hvor de studerende
aflønnes med mere end, hvad der svarer til den overenskomstfastsatte mindsteløn for en fuldtidsstilling.
Den sættes til 5/3 af huslejen for normale studerende.
9.
Det tilstræbes at der ikke bor flere end 2 Ph.d. studerende på kollegiet af gangen.

8.
Kollegiets beboere er ansvarlige for kollegiets inventar, og kan således drages til ansvar for
beskadiget/ødelagt inventar såvel som mislighold/skade på bygningen. (lofter, vægge, døre, vinduer,
øvrigt træværk, gulvbelægninger, låse og nøgler, vandhaner, elafbrydere, Wc-kummer og cisterner,
vaskekummer, køleskabe, komfurer og lignende installationer.)
9.
Kollegieudvalget, bistået af repræsentanter fra Grundtvigsk Forums sekretariat, udfører mindst to
varslede årlige syn på hele kollegiet. Straks efter opsigelse af et værelse udføres et særligt syn af det
pågældende værelse.
10.
Kollegiets beboere er pligtige til at deltage i rengøringen af kollegiets fællesarealer. Kollegiets beboere
deltager i den fælles madlavning og i fællesarrangementer.
12.
Det forventes, at beboerne engagerer sig i livet på Vartov, og er parat til at give en hjælpende hånd med
ved lejligheder hvor hjælp er påkrævet.
13.
Beboerne skal i alle forhold, vedrørende kollegiet, rette sig efter ledelsens anvisninger. Gentagne
uoverensstemmelser kan medføre omgående bortvisning fra kollegiet.
15.
Opsigelsesfrist, der gælder for både lejer og styrelsen er to måneder.
16.
Senest en måned forud for studieafslutning skal beboeren meddele opsigelse af værelset.
17.
Et kollegieværelse bevilges almindeligvis for en periode af 5 år. Evt. dispensation kan søges.
18.
Alle spørgsmål om fremleje skal forelægges ledelsen.
19.
Den enkelte beboer kan fremleje sit værelse to gange af op til 6 måneders varighed mens man bor på
kollegiet. Fremlejer tilstræbes at være af minimum 3 måneders varighed. Evt. dispensation kan søges.
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20.
Udlån af værelse kan normalt ikke finde sted. Undtagelser kun efter aftale med ledelsen.
21.
I henhold til brandvedtægten kan der højest bo 14 personer på kollegiet.
22.
Statutterne kan alene ændres af Grundtvigsk Forums styrelse. Eventuelle kommentarer til ændringer
kan indhentes hos beboerne på kollegiet.
23.
Nærværende statutter er revideret og vedtaget på styrelsesmøde den 5. september 2016.
Grundtvigsk Forum Styrelse.
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