Regulativ for Eforen
Regulativ nr. 17 af 2/9-2003
Vedtaget i sin nuværende udformning på det
ordinære repræsentantskabsmøde d. 4. september 2018
1. Betingelser for leje af Eforen
Eforen kan kun udlejes af kollegianere eller deres fremlejetagere. Der kan foretages reservation
af Eforen på Inspektørens kontor i dennes åbningstid. Fredag og lørdag kan Eforen lejes for 200
kr. pr. døgn, og søndag til torsdag for 50 kr. pr. døgn. Dette beløb betales på MobilePay: 54850
ved udlevering af nøgle til lokalerne. Lejetiden er fra kl. 12:00 pågældende dag til kl. 12:00 den
efterfølgende dag. Nøgler kan afhentes fra lejens begyndelse. I eksamensperioder, 1. maj til 1.
juli samt 1. december til 1. februar, kan Eforen ikke lejes om lørdagen. Undtaget herfra er d. 31.
december, Nytårsaften, hvor Eforen kan lejes uanset ugedag.
2. Lejernes opførsel
Ethvert arrangement af privat karakter skal respektere de til enhver tid gældende regler i
Husordenen for OMK. Dette indebærer, at lejeren af Eforen hæfter personligt for sine gæsters
adfærd, og kan pådømmes sanktioner efter Regulativ for §8. Private arrangementer skal således
respektere de øvrige kollegianere, især berørte værelser på østfløjen. Vedr. støjniveau skal dette
nedsættes mærkbart kl. 02:00 fredag og lørdag og vinduerne skal efter dette tidspunkt holdes
lukket ved afspilning af musik. Eforen må ikke anvendes til festafholdelse på andre dage end
fredag og lørdag. Leje af Eforen på hverdage er således målrettet arrangementer af ikke-støjende
karakter.
3. Rengøring
Eforen skal afleveres i rengjort stand. Rengøring indbefatter følgende:
● Feje og vaske gulvene
● Aftørre borde, stole, vindueskarme og andre synlige flader
● Tømme og rengøre køleskabet
● Rengøre toilet: rengøre kummer, gulv og tømme affaldsspand
● Tømme og rengøre ovnen og skuffen under
● Feje forhallen, og vaske gulvet hvis nødvendigt
● Feje og vaske det brune asfaltgulv foran Eforen
Afleveres Eforen ikke i en tilfredsstillende rengjort stand, vil lejer hæfte for, at der fra kollegiets
side bliver tilkøbt professionel rengøring. Denne vurdering foretages udelukkende af
Inspektøren, og kan ikke ankes.
Overtages Eforen ikke i en tilfredsstillende rengjort stand, skal lejer kontakte §8 eller
Formandskabet, og forholdet skal herefter dokumenteres i form af billeder.

