
VENTELISTE ARVEPRINS KNUDS KOLLEGIUM 

Da der skal være et lige antal kvindelige og mandlige beboere på kollegiet, er ventelisten delt i to. Man 
tilkendegiver sin fortsatte interesse for at få et værelse på kollegiet ved hver 3. måned at sende en mail 
herom til gv@graenseforeningen.dk . Husk altid at give besked, hvis du ændrer din e-mail adresse. Du må 
også gerne opgive dit mobilnummer. 

Hvis man har dokumenteret en særlig indsats for mindretalsarbejdet i Sydslesvig tildeles man ved optagelse 
på ventelisten 5 points. Hvis man ikke kan dokumentere en sådan indsats tildeles man 1 point. Hver tredje 
måned tildeles man 1 point, under forudsætning af, at man har tilkendegivet interesse for at forblive på 
ventelisten. Tilkendegivelsen skal ske +/- 5 dage i forhold til d.1.1., d.1.4., d.1.7. og d.1.10. Tilkendegivelser 
på andre tidspunkter vil blive registeret, men man vil ikke blive tildelt points. 

Har du ikke meldt tilbage i et år, bliver du slettet fra listen 

Hvis du optages på et tidspunkt, hvor du på grund af studier i udlandet el. lign. ikke kan flytte ind på kollegiet, 
mister du et point, men kan fortsat stå på ventelisten, såfremt du ønsker det. Du kan takke nej 3 gange og 
stadig forblive på listen. 

Du kan ikke få et værelse, hvis du skal til eller er gået i gang med din kandidatuddannelse. Du har pligt til at 
oplyse, hvor langt du er i dine studier, når du bliver tilbudt et værelse. 
 
Hvis to drenge eller to piger har lige mange points er optagelsesdato på listen afgørende. 

PIGER 

kode optagelsesdato sidste tilbagemelding points 

1536 15.11.19 05.10.21 7 

1538 01.12.19 29.09.21 7 

1552 13.04.21 30.06.21 6 

1556 03.05.21 28.06.21 6 

1554 13.04.21 01.10.21 5 

1530 02.05.19 04.07.20 5 

1544 01.02.21 01.04.21 5 

1548 22.02.21 01.05.20 5 

1560 22.08.21  5 

1562 12.10.21  5 

1542 06.01.21 02.07.21 3 

1550 01.03.21 05.04.21 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

mailto:gv@graenseforeningen.dk


DRENGE 

kode optagelsesdato sidste tilbagemelding points 

1527 05.06.20 01.10.21 10 

1499 12.03.19 22.03.21 9 

1501 15.06.19 22.03.21 7 

1539 17.03.21 01.10.21 7 

1489 20.02.18 01.07.21 6 

1519 01.12.19 01.10.21 6 

1531 09.07.20 01.10.21 6 

1541 06.04.21 01.10.21 6 

1543 12.04.21 01.07.21 6 

1545 18.06.21 01.10.21 6 

1511 15.09.19 22.03.21 5 

1529 08.07.20 29.06.21 5 

1533 19.11.20 29.09.21 5 

1487 06.02.18 25.03.21 4 

1537 15.02.21 01.10.21 3 

1535 01.01.21 01.07.21 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Opdateret d. 12. oktober 2021. 


