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Velkommen til Børglum Kollegiet
Fra beboerrådets side vil vi gerne ønske dig velkommen som ny beboer her på kollegiet.
Beboerrådet
Beboerrådet er et råd, bestående af beboere fra kollegiet, som arbejder på at gøre kollegiet til et
endnu bedre sted at bo. Beboerrådet mødes ca. én gang om måneden, hvor vi bl. a. behandler
forslag, der kommer fra beboerne til forbedringer og ændringer på kollegiet. Referaterne fra disse
møder er at finde på kontoret eller på beboersitet. Hvis du har et forslag til forbedringer eller andre
tiltag, er du velkommen til at kontakte os på boerglumbeboerraad@gmail.com
Festudvalget
På kollegiet har vi et festudvalg som afholder sociale arrangementer. I løbet af semesteret
arrangerer de bl. a. torsdagsbarer hver anden torsdag og A-kælder-fest én lørdag om måneden.
Derudover afholdes ligeledes Børglumpiade, filmaftener og loppemarked. Festudvalget har en
facebookside, ”Børglum Festudvalg”, hvor man kan holde sig opdateret med, hvad der foregår. Hvis
man har lyst til at være med til arrangering heraf, er der mulighed for at blive medlem af
festudvalget, som løbende søger nye medlemmer. Ved interesse for optagelse heri, kan
festudvalget kontaktes over facebook.
Udlejning af lokaler
Hvis du skal holde en fest, kan du leje kollegiets festlokale, A-kælderen, hvor der er plads til maks.
250 personer. A-kælderen lejes gennem beboersitet.
Indlåsningsvagter
Hvis uheldet er ude, og du har låst dig ude, udenfor kontorets åbningstider, så er det os fra
beboerrådet, der kan låse dig ind på dit værelse. Det koster kr. 100,00 at blive låst ind udenfor
kontorets åbningstid – i deres åbningstid gør personalet det gratis. Kontaktoplysninger på
indlåsningsvagterne, kan du se på beboersitet og på opslagstavlen foran kontoret.
Hvis man har tendens til at låse sig selv ude, er der mulighed for at tilkøbe en ekstra nøgle på
kollegiets beboersite. Der er videre også mulighed for at spejle sin nøgle med en anden persons
nøgle, så man kan komme ind på den hinandens værelse. Hvis dette har interesse, skal man
kontakte service.
Kollegiets faciliteter
Kollegiet har en lang række faciliteter, som man for et éngangsbeløb kan købe sig adgang til. Dette
kan gøres på kollegiets beboersite.
De faciliteter, der kan købes adgang til, er følgende: fitnesscenter, billard/poolrum,
syrum/malerrum, bordtennisrum, bryggerum og musikrum. Ydermere er der et cykelværksted og
sauna, som er gratis at benytte.
Derudover er der mulighed for at benytte kælderrum.

På kollegiet findes der to vaskerier (under blok 1 og i nr. 25) som kan benyttes af beboere. Din key
skal aktiveres på maskinen første gang, og herefter kan der bestilles vasketider online. Betaling sker
over huslejen.

Med venlig hilsen
Beboerrådet

