Vedtægter for Collegium Juris (driftsorganisation)

Kapitel 1: Navn og formål
§ 1.
Stk. 1 Kollegiets navn er Collegium Juris. Kollegiet er ejet af den erhvervsdrivende fond, Fonden Collegium
Juris.
Fondens formål er at erhverve, eje, indrette og drive ejendommen Nørre Allé 6, 2200 København N.,
København, som kollegium for udenlandske og danske studerende ved Københavns Universitet for at
fremme faglig og tværfaglig kontakt mellem danske og udenlandske studerende under velegnede og
inspirerende boligformer i studietiden.
Stk. 2. Ved udlejningen af kollegieværelser bør det tilstræbes:
-

at studerende fra Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, får fortrinsret til at leje
kollegieværelserne,
at de danske kollegianere primært kommer fra provinsen,
at et ikke uvæsentligt antal kollegieværelser udlejes til udenlandske studerende, og
at mindst 10 værelser stilles til disposition for andre kollegianere end jurastuderende.

Kapitel 2: Bestyrelsen
§ 3. Bestyrelsen for fonden Collegium Juris er øverste myndighed for kollegiet.
§ 4. Bestyrelsen varetager kollegiets interesser og fastlægger retningslinjer for dets organisation,
virksomhed og udvikling. Bestyrelsen har fastsat nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv i en
forretningsorden
§ 5. Bestyrelsen fastsætter i denne vedtægt rammerne for eforens, kollegierådets og beboermødernes
hverv.

Kapitel 3: Eforen
§ 6. Kollegiet tegnes af eforen og dets daglige drift forestås af eforen i samarbejde med et af bestyrelsen
udpeget administrationsselskab inden for de rammer, der er fastlagt af bestyrelsen.
§ 7. Eforen skal rådføre sig med kollegierådet i alle anliggender af væsentlig betydning for kollegiet,
herunder f.eks. budget, regnskab og huslejespørgsmål.

Kapitel 4: Kollegierådet
§ 8. Kollegierådet skal rådgive eforen i alle anliggender af væsentlig betydning for kollegiet, jf. § 7.
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§ 9. Kollegierådet har eforen som formand og består derudover af 4 medlemmer og 1 suppleant valgt af
beboerne på et beboermøde.
§ 10. Kollegierådet fastsætter en valgstatut for valg til kollegierådet og fastsætter nærmere bestemmelser
om udførelse af sit hverv i en forretningsorden.
Valgstatut og forretningsorden skal godkendes af bestyrelsen.

Kapitel 5: Beboermøderne
§ 9. Beboermøderne skal drøfte ethvert anliggende af betydning for kollegiet og vælge 4 medlemmer samt 1
suppleant til kollegierådet i overensstemmelse med den af kollegierådet fastsatte valgstatut, jf. § 10.
§ 10. Beboermøderne fastsætter nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv i en forretningsorden
Forretningsordenen skal godkendes af kollegierådet.

Kapitel 6: Vedtægtsændringer
§ 11. Bestyrelsen for fonden Collegium Juris kan foretage ændringer i denne vedtægt.

Kapitel 7: Ikrafttræden
§ 12. Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelse på bestyrelsesmøde for Fonden Collegium Juris.

Vedtaget på bestyrelsesmøde for fonden Collegium Juris den 12. marts 2012.
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