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Guide til kollegianertilskud 
Denne guide er blevet udarbejdet, for at forklare hvordan beboere kan søge kollegianertilskud. At følge 
denne guide forbedrer behandlingsvenligheden af ansøgningen og dermed sandsynligheden for at 
ansøgningen bliver godkendt.  

Hvad er kollegianertilskuddet? 

Kollegianertilskuddet er en pulje penge, som tildeles beboere, som ønsker at udføre et projekt i samarbejde 
med andre beboere. Projektet skal gavne alle kollegianerne som er involverede i ansøgningen. Bemærk: at 
allerede budgetterede klubber eller grupper ikke kan ansøge om kollegianertilskud, da disse allerede har 
fået tilkendt penge ved årets start.  

Eksempler på tidligere godkendte kollegianertilskud er: cykelstativer, grill, blomsterkasser, højbede, 
haveredskaber, parasol, og maling til fællesarealer. 

Hvad er formålet med kollegianertilskuddet? 

Formålet med kollegianertilskuddet er at skabe gode rammer for faciliteter og fællesskab som kan binde 
kollegianere fra forskellige køkkener tættere sammen. 

Der bør derfor ikke søges om projekter som kun gavner ét køkken eller meget få kollegianere. 

Hvor meget kan vi søge i kollegianertilskud?  

Kollegianertilskuddet er på 20.000 kroner om året, fordelt på tre omgange med ansøgningsfrister på 
henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. september.  I perioderne kan man henholdsvis søge 8.000, 6.000 og 
6.000. Det skal dog tilføjes at pengene skal deles ud mellem flere ansøgere, hvorfor det er mest realistisk at 
søge til projekter som ligger et stykke under disse beløb.  

Er der noget der ikke kan søges om?  

Gennem tiden har der ofte været ansøgninger der indeholdt ting som allerede står til rådighed for 
kollegianerne. Et godt eksempel er en projektor. Beboerrådet vil ikke bevilge penge til indkøb af en 
projektor til kælderen, da man allerede gratis kan låne en projektor af Beboerrådet.  

Desuden kan der ikke ansøges om mad-og drikkevarer eller lignende brugsgenstande. Der kan heller ikke 
søges om ting til køkkener såsom køkkenmaskiner, tv, højtalere, knive eller lign.  

Hvad bør ansøgningen indeholde?  

Ansøgningen skal indeholde følgende:  

• Navn og værelsesnummer på en kontaktperson for ansøgningen 
 

• En beskrivelse af, og motivation for hvad der søges støtte til 
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• Et budget med overslag på hvad hvert element i projektet koster. Det er her en stor fordel hvis 
budgettet er i en prioriteret rækkefølge, således kan rådet godkende dele af budgettet, hvis der 
ikke er penge nok til det hele. Derudover skal budgettet være gennemskueligt, og med realistiske 
priser. Eventuelle links til hjemmesider eller butikker, hvor tingene købes er desuden en stor fordel. 
Husk også at tage højde for moms og fragtomkostninger i budgettet.  
 

• Underskrifter med dato og værelsesnumre fra de involverede kollegianere (gerne i form af en 
tabel) 
VIGTIGT: Der er ikke noget mindstekrav for antallet af ansøgere, men jo flere beboere der har 
skrevet under, jo større er chancen for at i får bevilget penge. Husk at underskrifterne skal være en 
del af selve ansøgningen, de må ikke sendes som bilag. Dvs. underskrifterne skal være i/på samme 
dokumentet som ansøgningen. 

Gode råd til at skrive en ansøgning  

Det styrker generelt ansøgningen at den er klart formuleret og gennemarbejdet. Kollegianertilskuddet er 
skabt for at gavne kollegianere. Derfor er antallet af underskrifter på ansøgningen afgørende for dens 
godkendelse. Mange underskrifter er en garanti for at det der ansøges om, har opbakning fra mange 
kollegianere. Derudover er et klart formuleret budget en god hjælp, da det gør det muligt for beboerrådet 
at se præcist hvad der skal bruges penge til, og samtidigt verificere at de estimerede priser er realistiske.  

Hvordan bliver kollegianertilskuddet udbetalt?  

Hvis kollegianertilskuddet er blevet godkendt, bliver pengene ikke udbetalt på forhånd. Det vil sige at 
beboerne selv skal lægge ud for det som der bruges penge på. Derefter sendes kvitteringer/fakturaer af det 
indkøbte til rådets kasserer, hvorefter penge refunderes. Proceduren er således for at sikre at pengene som 
rådet udbetaler, faktisk bliver brugt på det som stod i ansøgningen. Det er dermed en selvfølge at pengene 
kun tilbagebetales for de ting, som matcher hvad der oprindeligt stod på ansøgningen.  

Hvad sker der hvis kollegianertilskuddet ikke bliver godkendt? 

Hvis kollegianertilskuddet skulle blive indsendt for sent, mangle informationer eller lign. som medfører at 
rådet ikke godkender ansøgningen, så fat mod. Tilskuddene tildeles tre gange om året, hvorfor ikke 
godkendte ansøgninger kan gennemarbejdes og flere støtter kan findes inden næste frist, hvor forslaget 
igen kan indsendes.  

Hvem skal ansøgningen sendes til?  

Ansøgning sendes til raadet@pbk.dk, og der er deadline for ansøgning 1. februar, 1. juni og 1. september 
hvert år. Det er beboerrådet som suverænt vurderer ansøgninger og godkendelse af disse.  

 

Med venlig hilsen Beboerrådet  

 


