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MØNSTEDS 
KOLLEGIUM

- Danmarks bedste kollegium

Kontakt

Driftsleder, Denis Stampe
Åbningstid: Hverdage kl. 8:30 til 9:00
Mail: dst@kab-bolig.dk
Tlf. i åbningstiden: 30 38 96 37
Tlf. i nødstilfælde (inspektørmedhjælpere): 30 38 96 36 

Formandskabet
Åbningstid: Mandage kl. 20:30 til 21:30
Mail: formandskabet@omk.dk

InTech:
Mail: admin@omk.dk



Velkommen til OMK!
Tilbage i 1956 blev OMK opført med støtte fra Otto Mønsteds 
Fond.  Et utal af fester, venskaber, madklubber, kolligieflirts 
og beboermøder senere er vi nu så heldige at kunne byde dig 
velkommen i vores fællesskab! 

Køkkenet er din gangs sociale samlingspunkt med køkkenud-
flugter, eftermiddagskaffe, gangcrawls og køkkenmøder. Alle 
køkkener har deres måde at gøre tingene på, som vi er sikre på, 
at de vil sætte dig godt ind i.

Kollegielivet er en fest!
Med 6 årlige kollegiefester, jule-bingo, introfester og ikke 
mindst vores helt egen Otto Festival, er der altid en fest lige 
om hjørnet og rig mulighed for at lære kollegianere fra andre 
køkkener at kende. 
Hvis du slet ikke kan få nok, er baren også åben hver fredag fra 
kl. 22, hvor der bliver langet drinks og fadøl over disken 
- selvfølgelig til SU-venlige priser!

På et tidspunkt vil du også få en invitation til introfesten, hvor 
alle nye kollegianere vil komme rundt og blive introduceret til 
kollegiets forskellige udvalg.

Hver måned arrangerer køkkenerne desuden på skift et 
alkoholfrit arrangement  “Ramagangsjang” for hele kollegiet. 
Det kan være alt fra fællesspisning og filmhygge til græskarud-
skæring, og plejer altid at være rigtig hyggeligt!

Beboerdemokrati
På kollegiet har alle en stemme gennem deres køkken-
repræsentant, som stemmer på vegne af køkkenet til de måned-
lige repræsentantskabsmøder.

Formandskabet
Vi er tre kollegianere, som står for administrationen af kollegiet 
og afholder repræsentantskabsmøder den første tirsdag hver 
måned. Det er os, der holder styr på budgetterne, opsigelser, 
fremleje, studiekontrol, nye projekter og en masse andet.  
Vi har kontor ved Eforen, og har åbent hver mandag kl. 20:30 
til 21:30, hvor du er hjertelig velkommen til at komme forbi, hvis 
du har spørgsmål eller gode idéer. Du kan også altid skrive til os 
på formandskabet@omk.dk

Klubber og udvalg 
Vi har en række klubber og udvalg, som du kan blive en del af. 
Hvis du gerne vil meldes ind i nogle af klubberne, skal du kon-
takte Formanskabet med navn, værelsesnummer og hvilke(n) 
klub(ber), du vil tilmeldes.  Nogle klubber har kontingent til at 
dække udgifterne. Stillinger i de forskellige udvalg og klubber 
bliver slået op og valgt på repræsentantskabsmøderne. Du kan 
finde en liste med kontaktpersoner for de enkelte klubber og 
udvalg på dit køkken eller på net.omk.dk under ‘Kollegianer-
samfundet’. Vi har pt. følgende klubber og udvalg:

• Træningskælderen - (20 kr./mdr.)
• Musikklubben - øvelokale (20kr./mdr.)
• Nonstars - herrefodboldholdet (150kr./halvår)
• Ottos piger - kvindefodboldholdet (120kr./halvår)
• Bodegaslænget  - arrangerer events i bodegaen
• Otto Festival - arrangerer den årlige kollegiefestival
• Ottos Trivselsmæglere - hjælper med interne konflikter og 
generel trivsel
• Ottos Genbrug - genbrugsrum i cykelkælderen
• DISC - brætspil og LP-plader (køkkenmedlemskab)
• Værkstedsklubben - værksted i kælderen (køkkenmedlemskab)

InTech
InTech er et udvalg drevet af kollegianere, der står for kollegiets 
internet, net.omk.dk, bookingsystem samt biograf.
Derudover har de styr på chipadgange og book.omk.dk, hvor 
du kan booke bl.a. biografen og grupperum.
Hvis du oplever problemer med nogle af disse ting, kan du 
skrive til dem på admin@omk.dk

Hovednøgleindehavere
Hvis du låser dig ude, kan du skrive på facebookgruppen: 
“OMK - Hovednøgleindehavere”. Så er der en række kollegi-
anere, som har hovednøgle, og som er klar til at hjælpe dig. 

OMK facebookgruppen
Vi har en fælles facebookgruppe “OMK- Otto Mønsteds Kol-
legium”, som er god at være medlem af. Her bliver der løbende 
slået ting op omkring livet på kollegiet, fester, praktisk info etc.

Hjerteligt velkommen til! Vi håber meget, at du har lyst til at 
være med til at drive kollegieånden videre!

//Formandskabet



Praktisk need to know
Kollegiets driftsledere hedder Denis og Kim og har åbningstid 
alle hverdage fra kl. 8:30-9:00. De kan hjælpe, hvis du har et 
praktisk problem.  De står derudover for syning af værelser, ud-
levering af nøgler og leje af lokaler og gæsteværelser. Denis kan 
kontaktes på dst@kab-bolig.dk eller på telefon: 30 38 96 37.
Udenfor åbningstiden kan du i nødstilfælde kontakte vores 
inspektørmedhjælpere på telefon: 30 38 96 36.

Husorden
Først og fremmest er det vigtigt, at du læser vores husorden 
igennem, så du kender de interne regler på kollegiet. Du kan 
finde kollegiets husorden på net.omk.dk.

Internet og TV
Der er kabel-internet på alle værelser. Hvis du vil opsætte din 
egen router, skal du følge vejledningen på net.omk.dk. Intech 
vil gerne hjælpe dig, hvis du skulle have problemer.
Der er WiFi i læsesalen, i baren og på alle køkkener. Det hed-
der “OMK_net” og koden er “omamargarine”.
Der er TV-stik på alle værelser, hvor vi har Yousee som udbyder. 
Dog skal du selv oprette et personligt abonnement hos dem, 
hvis du vil have TV-kanaler. 

Dørtelefon
Vi har en dørtelefon, som du kan koble til din mobil. Så skal 
dine gæster blot indtaste dit værelsesnummer og afslutte med 
#. Herefter bliver du ringet op, hvorefter du kan åbne døren ved 
at taste ”3”. Du kan finde en guide til opsætningen på net.omk.
dk under “support.”

Vask
Der er vaskemaskiner i kælderen, hvor man kan købe vask og 
tørretumbler via sin chip, hvor betalingen trækkes over huslejen. 
Man kan reservere maskiner via app’en “EasyLaundry”, i 
vaskekælderen eller under “vasketid” på net.omk.dk.
Den vaskemaskine man bruger afgør, hvilken af de tre tørre-
tumbler, man efterfølgende har ret til den efterfølgende time. 
Hvis man kommer mere end 15 minutter for sent til sin reserva-
tion, er andre velkomne til at tage maskinen. 

Brandsikkerhed
Af hensyn til brandsikkerheden er det strengt forbudt at have 
ting stående på gangen, brandaltanen, brandtrapper og foran 
elevatorerne. 
Du må dog gerne have en dørmåtte. Vi har et brandudvalg, 
som tjekker at det bliver overholdt, og som kan give bøder på 
50 kr. pr del.
Vores brandalarm aktiveres kun på to etager ad gangen, og 
alarmerer ikke brandvæsnet automatisk. Det er derfor vigtigt, 
der bliver ringet til brandvæsnet separat i tilfælde af brand. 
Mødestedet i tilfælde af brand er på plænen foran vores 
nabokollegie Solbakken. 

Leje af lokaler og gæsteværelser
Du kan leje vores gæsteværelser  og nogle af vores fælleslokaler 
gennem Denis og Kim. Det inkluderer vores festlokale “Eforen,” 
vores lukkede barlokale “Bodegaen,” og vores to gæsteværel-
ser.
Desuden kan du leje baren fredage inden fredagsbaren, ved at 
skrive en mail til bardirektørerne på mail: baren@omk.dk.

Maling og vedligeholdelse
Værelserne bliver synet ved ind- og udflytning. Her skal både 
værelset og badeværelset være tomt, støvsuget og gulvet vas-
ket.  Badeværelset skal derudover også være rent og afkalket.
Du må male dit værelse i lyse farver, så det kan dækkes med 
2 lag hvid maling, når du flytter ud. Vindues- og dørkarme 
og paneler må kun males hvide eller lysegrå. Badeværelset 
og døren derind må males med specialmaling, som kan få på 
driftlederens kontor. 
Selve vindues- og dørrammen, samt gulvet må ikke males 
eller pålimes noget. Der må ikke bores, skrues eller sømmes i 
vindues- og dørkarmen. 
Overtræder du disse regler, medfører det erstatningskrav eller 
krav om udbedring.
Hvis du skal bore i betonvæggene, kan du låne en slagbore-
maskine på driftlederens kontor.

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at 
kontakte enten Formandskabet eller Denis og Kim. 


