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1. Generelt om OMK
Otto Mønsteds Kollegium blev opført i 1957 og har fra starten været en selvejende
institution. Derved er der mange muligheder for at præge kollegiet. De forskellige stillinger
i kollegianersamfundet bliver løbende slået op og samtlige stillinger er på valg til
valgrepræsentantskabsmødet i maj.
Alle beboere er automatisk medlem af kollegianersamfundet, som varetager kollegianernes
interesser. Der betales kontingent til dette som bliver trukket over huslejen.
Kollegianersamfundets interesser varetages i praksis af Repræsentantskabet som afholder
månedlige repræsentantskabsmøder. Alle køkkener har mulighed for at have en
repræsentant.
1.1 Arrangementer

Kollegiet har i mange år været kendt for at være et socialt sted, hvor mange venskaber er
opstået. Enten mellem naboer eller over bardisken i Baren til de mange fester.
I løbet af året er der fire store fester, som etagerne står for på skift. Det er julebingo,
vinterfest, forårsfest og efterårsfest. Derudover holder Baren velkommen-hjem-fest og
nytårsaften, samt sommerbar i flere uger i sommerferien, hvor baren holder åbent to gange
om ugen. I løbet af juli afholdes også sommerfest.
Derudover skal Otto Festivalen nævnes som vokser sig større og større hvert år. For at
stimulere det sociale yderligere mellem køkkenerne, er der ’Ramagangsjang’ hver måned,
hvor to køkkener går sammen om at planlægge og afvikle et selvvalgt arrangement, som er
forskellige fra gang til gang.
1.2 Udvalg og Klubber

På kollegiet findes diverse klubber og udvalg. Disse klubber og udvalg drives af beboere
på kollegiet, og har til formål at skabe rammerne for et begivenhedsrigt kollegieliv. Listen
over kontaktpersoner og beskrivelse af de enkelte klubber og udvalg findes på net.omk.dk.
På nuværende tidspunkt er der følgende klubber og udvalg:
 §8 udvalget
 InTech
 Otto Festival udvalg
 Badmintonklubben
 Introudvalget
 Ramagangsjangudvalg
 Bodegaslænget
 Krydsfit
 Sportsklubben
 Brandudvalget
 Læsesalsudvalget
 Værkstedsklubben
 DISC
 Musikklubben
 Yoga
 Fondsøgningsstilling
 OMK Nonstars
 Grøn profil
 Ottos Piger
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Der er rig mulighed for at oprette nye klubber og udvalg, hvis engagementet og ideen er til
stede. Hvis du er interesseret i at høre mere om de enkelte klubber og udvalg er du
velkommen til at kontakte Formandskabet.

2. Formandskabet – FMS
I Formandskabet sidder der tre kollegianere som varetager kollegiets interesser og
gennemfører Repræsentantskabets beslutninger, samt sidder i kollegiets bestyrelse.
Formandskabet er et administrativt organ, men står også for at kollegiet er i konstant
udvikling. De holder opsyn med klubber og udvalg og står for at samle trådene i
kollegianersamfundet.
FMS har åbent på kontoret ved Eforen mandag kl. 20:30-21:30, hvor du kan henvende dig,
hvis der skulle opstå spørgsmål. FMS kan også træffes på mail formandskabet@omk.dk og
telefon 30 38 96 30 i åbningstiden.

3. Inspektøren
Kollegiets inspektør hedder Denis Stampe og har åbningstid alle hverdage fra kl. 8:309:00. Du kan henvende dig til inspektøren, hvis der er opstået et praktisk problem. Det er
også inspektøren der står for syning af værelser og udlevering af nøgler. Inspektøren kan
kontaktes på inspektor@omk.dk eller telefon 30 38 96 37.
Udenfor åbningstid kan inspektørmedhjælperne tilkaldes, dog udelukkende i nødstilfælde,
på telefon 30 38 96 36.

4. Internet
Der er kabel-internet på alle værelser, og trådløst internet i alle køkkener, baren og
læsesalen. Dette administreres af InTech.
Man betaler et fast beløb hver måned for internet gennem huslejen. Ved indflytning er du
automatisk oprettet som medlem af InTech, og du kan se alle nødvendige oplysninger i den
udleverede brochure eller på net.omk.dk.
Hvis du ønsker at opsætte din egen router til trådløst internet på dit værelse, skal du følge
vejledningen som du finder på net.omk.dk.
Har du nogle problemer, vil InTechs systemadministratorer gerne hjælpe, hvis du skriver
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en mail til admin@omk.dk.

5. Telefon - fastnet
Alle kollegieværelser er udstyret med en fastnettelefon. Denne kan kun bruges til at ringe
internt på kollegiet. Måden man ringer internt er ved at trykke "1" efterfulgt af
værelsesnummeret. For at ringe til 10. sal tastes kun værelsesnummeret.
For eksempel:
Opringning til 516
Tast 1 - 5 - 1 - 6
eller
Opringning til 1021
Tast 1 - 0 - 2 - 1
For at ringe til et vest-køkken trykkes "1" - etagenummer - "00", og for et øst-køkken
trykkes "1" - etagenummer - "99", på nær til 10. sal.

6. Dørtelefon
Dørtelefonen er koblet til din mobil telefon. For at registrere dit telefonnummer, følg
vejledningen på net.omk.dk under Support.
Når du får et opkald fra dørtelefonen åbnes der ved at trykke "3"

7. Brandsikkerhed
Ifølge brandvæsenets forskrifter er det strengt forbudt at have genstande stående på
gangene. Samme regler gælder foran elevatorerne og brandtrappen. Yderligere for de
etager med altan er det forbudt at stille genstande på altanen, da dette er en brandaltan.
Overholdelse af disse regler kontrolleres af brandudvalget. Ved overtrædelse kan
brandudvalget udstede bøder på 50 kr pr. del, der ikke skal være på gangene eller på
brandaltanen. Det er tilladt at have en dørmåtte foran sin dør.
Brandalarmen aktiveres kun på to etager ad gangen, og alarmere ikke brandvæsnet. Det er
derfor vigtigt, der bliver ringet til brandvæsnet separat i tilfælde af brand.
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8. Vaskekælderen
Vaskekælderen er åben i tidsrummet kl. 6:00-24:00 og ligger nede i kælderen. Du bruger
din blå chip for at foretage køb af vaskemaskiner og tørretumbler. Tider kan reserveres på
net.omk.dk eller nede i selve vaskekælderen. Vaskemaskinerne bruger sit eget vaskepulver,
hvilket er med i prisen.
Der er i alt otte vaskemaskiner, hvor du kan reservere to af gangen per dag. Når to
maskiner er reserveret har man automatisk tørretumbleren tilknyttet de to, den
efterfølgende time. To af vaskemaskinerne med navnet Pirat kræver ikke at man har
reserveret dem, så de kan frit benyttes, hvis de er ledige.
Derudover er der også tilknyttet en tørrekælder til vaskekælderen. Tørrekælderen er til fri
afbenyttelse og er på eget ansvar.

9. Læsesalen og grupperum
Før i tiden boede inspektøren på kollegiet i den såkaldte inspektørbolig. Dette er ikke
tilfældet mere, og inspektørboligen er nu indrettet som læsesal.
Der er også fem grupperum tilgængelige på kollegiet, to af grupperummene er i læsesalen,
mens de tre andre findes på værelserne: 807, 907 og 1007. Reservation af lokalerne sker
via book.omk.dk

10. Værelserne
For kollegieværelserne gælder nogle generelle regler med hensyn til maling og
vedligehold. Værelset synes ved udflytning af inspektøren, der skal se at det er rengjort og
ikke har skader. Værelset og badeværelset skal være tomt, støvsuget og gulvet vasket,
endvidere skal badeværelset være rent og afkalket.
Persiennelister over vinduespartiet må ikke fjernes og der må ikke bores, skrues eller
sømmes i vindues- og dørkarmen. Overtrædelse medfører erstatningskrav.
Ved akutte håndværksmæssige skader, såsom vandskader, vil inspektøren kontakte
beboeren. Hvis det ikke lykkedes, vil man efter at have banket på, gå ind på værelset.
10.1 Maling af loft og væg

Det er tilladt at male sit værelse i lyse farver. Når værelset afleveres ved fraflytning, skal
det være muligt for den nye kollegianer at ommale værelset med hvid farve ved kun at
male to gange. Inspektøren afgør i hvert enkelt tilfælde om fraflytteren skal male værelset
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inden fraflytningen. Mørke/stærke farver som rød, blå lille etc. er forbudt. Hvis en sådan
farve anvendes, skal fraflytteren enten selv ommale værelset eller betale kollegiets udgifter
herved.
10.2 Maling af andet på værelset

Vindues- og dørkarme samt paneler må kun males hvide eller lysegrå. Selve vindues- og
dørrammen må ikke males. Badeværelset og døren derind til må kun males med en speciel
maling, som man kan fås hos inspektøren. Husk at tildække gulvet før du maler.
Overtrædelse medfører erstatningskrav eller krav om udbedring.
Gulvet må ikke males og der må ikke pålimes noget.

11. TV-signal
Kollegiet har YouSee som udbyder. Hvis du ønsker TV på værelset skal du tegne et
personligt abonnement. Alle værelser har tv-stik.

12. Værelsesfordeling og fremleje
Værelser bliver fordelt til nye beboere af Centralindstillingsudvalget (CIU).
Formandskabet tilstræber en lige fordeling af køn på køkkenerne. Det er ligeledes gennem
Formandskabet, man opsiger sit værelse.
Det er muligt at fremleje sit værelse i en kortere periode, hvis man skal på udveksling eller
har orlov fra sit studie. Kontrakten til dette findes på net.omk.dk og skal godkendes af
Formandskabet.

13. Studiekontrol
Formandskabet sørger for, at der føres studiekontrol på kollegiet. Dette sker ved, at man to
gange årligt - 1. maj og 1. november - skal afleverer en studieaktivetesseddel, der beviser at
man er indskrevet og aktiv på en uddannelse. Hvis dette ikke er tilfældet bliver ens lejemål
opsagt.

14. Leje af gæsteværelser, festlokaler, DISC, biograf og ladcykel
På kollegiet er der lokaler der kan lånes/lejes til forskellige arrangementer.
På book.omk.dk kan man reserverer DISC og biografen. DISC kan kun reserveres hvis dit
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køkken er medlem. Biografen kan lejes frit.
Ligeledes kan kollegiets ladcykel reserveres på book.omk.dk, og den kan lånes i op til 24
timer, til en pris af 20kr per døgn.
14.1 Leje af festlokale - Eforen

Har man en begivenhed man ønsker at fejre og mener man ikke at køkkenet er stort nok, er
der mulighed for at leje festlokalet - Eforen. Til Eforen er der tilknyttet køkken og toilet og
der findes et musikanlæg. Lejeperioden er fra kl. 12 til kl. 12 næste dag, hvor der skal være
ryddet og rengjort. Prisen for leje fredag og lørdag er 200 kr, mens den er 50 kr for søndag
til torsdag. For leje kontakt inspektøren.
14.2 Leje af festlokale - Bodegaen

På kollegiet finder du også en bodega. Leje af Bodegaen foregår ved aftale med
inspektøren. Bodegaen kan lejes en vilkårlig fredag eller lørdag om måneden til 100 kroner
og skal foregå på samme dag, der er fest i baren. Bodegaen er et hyggeligt alternativ til
baren, og ledes af Bodegaslænget. Udvalget står for at planlægge og afvikle forskellige
arrangementer som whiskysmagning, backgammonturneringer og banko til glæde for alle
kollegianere. De sørger for at holde liv i Bodegaen og at servere specialøl og laver et
arrangement ca. en gang om måneden. Stedet er åbent hver dag og kan bruges som
dagligstue, dog skal der være lavmælt tale og ingen musik efter kl. 21:00 i hverdage af
hensyn til de nederste etager.
14.3 Leje af festlokale - Baren

Baren kan lejes fredage inden den åbner til fredagsbar for hele kollegiet, hvis man ønsker
at holde et større arrangement og ikke vil flytte festen. For leje kontakt bardirektørerne ved
at sende en mail til baren@omk.dk.
14.4 Leje af gæsteværelser - Spejlsalen

Ønsker man at have overnattende gæster kan man leje et gæsteværelse. Der er i alt to
gæsteværelser hvor det ene har plads til to personer og det andet har plads til fire. Man skal
selv medbringe sengetøj. Prisen er hhv 150 kr og 200 kr pr døgn eller 300 kr og 350 kr for
en weekend (fredag-mandag). Kontakt inspektøren for leje.
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