24. april 2019

Vedtægter for § 8-udvalget
Kapitel 1 Opbygning
§ 1. § 8-udvalget består af én § 8-person fra hver blok med mindst ét års anciennitet.
Stk. 2. § 8-personerne kan ikke samtidig besidde beboerrådsposter.
Stk. 3. Hvis man ikke kan få fat på § 8-personerne — og kun da — har ethvert medlem af
beboerrådet mulighed for at fungere som § 8-person.
Stk. 4. En § 8-person kan til enhver tid erklære sig selv inhabil eller af anden grund ude af
stand til at varetage sit hverv i en given sag.
§ 2. § 8-personerne vælges på et beboermøde.
Stk. 2. § 8-personerne skal på genvalg hvert andet år.
§ 3. Fratrædelse som § 8-person kan ske i forbindelse med beboermøder.
Stk. 2. Fratrædelse på andet tidspunkt end ved beboermøder skal varsles skriftligt til
Beboerrådet med en måneds varsel.
§ 4. Viser et beboermøde sin mistillid til en § 8-person skal denne ophøre med sit virke i udvalget.
Kapitel 2 Protokolførelse
§ 5.
§ 8-udvalget har pligt til at føre protokol over enhver henvendelse. Af denne skal fremgå navn
og værelsesnummer på den/de der er klaget over, dato og tidspunkt, forseelse, udøvet
repressalie samt navn og værelsesnummer på klager (medmindre denne ønsker at være
anonym).
Stk. 2. Såfremt en § 8-person har gjort brug af sin i §1 stk. 4 givne rettighed anføres dette
også i protokollen med begrundelse.
Stk. 3. I forbindelse med behandling af klager kan Beboerrådet få indsigt i de for
behandlingen af klagen relevante dele.
Kapitel 3 Funktion
§ 6. § 8-udvalgets virke består i at gribe ind såfremt en kollegianer føler sig generet af andres brud
på husordenen eller andre gældende regler. Der henstilles dog til, at klageren sædvanligvis
selv forsøger at bringe forholdet i orden.
Stk. 2. Som udgangspunkt rettes henvendelser til § 8-personen i modsatte blok af hvor
forholdet foregår.
Stk. 3. Hvis en § 8-person føler sig generet af andres brud på husordenen, skal han/hun
henvende sig til et andet medlem af § 8-udvalget.
§ 7. Finder § 8-personen en klage berettiget, skal han/hun da ved henvendelse til den anklagede
blot henstille til vedkommende om at indordne sig under husordnen. Såfremt denne
henstilling umiddelbart efterkommes, gøres der blot et kort notat i § 8-udvalgets protokol
vedrørende den pågældende sag.
Stk. 2. Efterkommes henstillingen ikke, skal § 8-personen opfordre til at klageren indgiver en
skriftlig klage til Beboerrådet med § 8-personen som vidne.
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Kapitel 4 Tavshedserklæring
§ 8. Have tavshedspligt vedrørende alle personoplysninger og personrelaterede sager, der kommer
til mit kendskab i forbindelse med mit arbejde i § 8-udvalgets.
Stk. 2. Denne tavserklæring gælder fortsat efter min udtrædelse af § 8-udvalgets,
loyalitetspligten undtaget.
Stk. 3. Aktive beboerrådsmedlemmer som har underskrevet tavshedserklæring må gerne høre
om det personfølsomme.
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