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Ansøgning om dispensation til brug af fælleshus til 
større arrangement 

          
● Beskrivelse: Under normale omstændigheder, må en eller flere beboere ikke bruge fælleshuset, til at 

holde arrangementer, hvor der deltager mere end 5 ikke-beboere, som der står beskrevet 
i reglementet for brug af fælleshuset.   
 
Denne ansøgningsblanket kan bruges til ekstraordinært at søge dispensation fra reglen 
ved beboerrådet indenfor de retningslinjer og betingelser givet på side 2 i dette 
dokument.  

  
  

          
          
● Ansøger (Hovedansvarlig):        
 Fulde Navn: 
         
 Lejlighedsnummer:       
          
● Eventuelt medansvarlig(e):        
 Fulde Navn(e):  
         

Lejlighedsnummer (numre):  
          
          
● Dato for arrangement:   ● Tidsperiode:   
   Overdragelse kan ske kl. 18.00 eller 12.00 næste dag. (se side 2) 

    
          
● Type af arrangement:   
 f.eks.: fødselsdag, middagsarrangement, dimittendfest, … 

          
          
● Total deltagerantal:         
          
● Heraf ikke-beboere på ABK:        
          
● Eventuelle kommentarer eller bemærkninger:    
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Retningslinjer og betingelser 
 
Dispensationsansøgningen vægtes højere hvis der er flere medansvarlige beboere til 
arrangementet. 
 
Dagsarrangementer kan få oprydning og rengøring inspiceret senest kl. 18.00 
samme dag. Hvis arrangementet ikke er afsluttet til denne tid, betragtes det som 
aftens arrangement hvor oprydningen og rengøring inspiceres den efterfølgende 
dag kl. 12.00, medmindre andet er aftalt på forhånd. 
 
Der kan ikke gives dispensation såfremt der ikke er et medlem af beboerrådet 
tilgængeligt til at inspicere oprydning og rengøring af fælleshuset i forbindelse med 
afholdelse af arrangementet.  
 
Arrangements Afholderen står til ansvar for oprydning/rengøring indtil overdragelse 
til et medlem i beboerrådet. Såfremt beboerråd medlemmet ikke møder op indenfor 
to timer af det aftalte inspiceringstidspunkt, er det beboerrådet der står til ansvar 
for eventuel manglende rengøring.  
 
Oprydning og rengøring vurderes af et beboerråd medlem ved oprydning fristen ud 
fra et afkrydsningsskema der udleveres til den arrangementsansvarlige før 
arrangementet.  
 
Ved ikke-tilstrækkelig rengøring pålægges der et gebyr på op til 1300 kr., svarende 
til den faktiske pris for oprydning og rengøring, der automatisk trækkes gennem 
arrangement afholdes ens husleje. 
 
Alle regler beskrevet i kollegiets husorden og for brug af fælleshuset er gældende 
under arrangementet. Dette betyder blandt andet, at alle beboere er velkomne i 
fælleshuset under hele arrangementet samt at døre og vinduer i fælleshuset skal 
være lukket efter kl. 22.00 for at undgå støj.  
 
Dispensation beror på beboerrådets individuelle vurdering af ansøgningen. 
Ansøgningen bliver taget op til nærmeste beboerrådsmøde, som er den første 
tirsdag om måneden i de aktive måneder. Til mødet bliver der kun taget stilling til 
ansøgninger fra dagens dato og 6 uger frem, hvor ansøger vil få svar efter mødet. 



      Beboerråd 
            Arbejderbevægelsens Kollegium 
 

 

Fælleshus Rengøringsguide 
Når du har brugt fælleshuset, er det dit ansvar at gøre rent bagefter, så det ser ud 
som da du tog det i brug. 

Nedenunder finder du en række punkter, som fælleshusets tilstand vil blive vurderet 
ud fra, når rengøringen tjekkes. 

❏ Fej gulvet for snavs (Husk under sofaerne) 

❏ Vask gulvet 

❏ Selve fællesområdet 

❏ Køkken 

❏ Trappen 

❏ Toiletter 

❏ Gør toiletter rene 

❏ Tørre borde, køkkenoverflader og sofaer af 

❏ Sæt stole op 

❏ Gør ovnen ren 

❏ Tøm opvaskemaskinen 

❏ Tøm skraldespanden 

❏ Put brugte klude, gulvklude og viskestykker i de tilhørende spande til 

venstre for køleskabet 

 

Rengøringsartikler findes i det venstre højskab. 

Gulvet skal vaskes to gange! 

● Første vask med sæbe, anden vask med rent vand. 

 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Beboerrådet på vores facebook side. 
https://www.facebook.com/abkresidentscouncil/  

 
Arbejderbevægelsens Kollegium 

Borgmester Jørgensens vej 3-7, 9000 Aalborg 
Web: https://abk-aalborg.dk/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/abkkollegium/ 
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