17. april 2021

Retningslinjer for lån/anvendelse af BIS’koppens lokaler
Hvem er ansvarlig for anvendelse af landsbyhuset BIS’koppen?
1.

BIS’koppens bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for anvendelse af landsbyhuset.

2.
Det er til enhver tid medlemmerne, der er ansvarlig for brugen af landsbyhuset.
Således også, når huset bruges af børn (uanset børnenes alder).
3.
Bestyrelsen udpeger en udlånsansvarlig, der har ansvaret for at koordinere
anvendelse af landsbyhuset og at have kontakten til låner af lokalerne.
Generelle retningslinjer for anvendelse af landsbyhuset BIS’koppen
4.
Lokalerne kan som udgangspunkt lånes til aktiviteter, der ikke naturligt er en del af
forsamlingshusets udlejningsvirksomhed. Dette gælder f.eks. private fester, frokoster o.l.
5.
Der må ikke må være tale om kommercielle interesser i forbindelse med afholdelsen
af eller deltagelse i aktiviteten. Det betyder bl.a., at aktiviteten ikke må være
indtægtsgivende for låner.
6.

Rygning, husdyr og overnatning i alle BIS’koppens lokaler er ikke tilladt.

7.
Det er ikke tilladt at fjerne/låne borde, stole og service fra landsbyhuset. Indendørs
stole og borde må ikke tages med udenfor.
8.
Støj m.m. Der henstilles til, at medlemmerne sørger for, at der bliver taget hensyn til
de omkringboende. Støjgenerne (bl.a. høj musik) skal begrænses, f.eks. ved at lukke
vinduer og døre, selv når årstiden inviterer til noget andet.
Beskadigelse af inventar mv.
9.
I tilfælde af, at dele af inventaret bliver ødelagt, skal låner selv afholde udgiften til
reparation eller nyanskaffelse. Dette omfatter f.eks. borde, stole, elektronik inkl. højttalere
m.v.
10. Beskadigelse af enkelte servicedele kræver dog ikke erstatning.
11. Skader på inventar eller service skal under alle omstændigheder meddeles til den
udlånsansvarlige.
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Reservation af lokaler til aktiviteter
12. Menighedsrådet har forret til lån af lokalerne. Kravet til medlemskab af BIS’koppen
gælder ikke ved Menighedsrådets aktiviteter.
13. Benyttelse af lokalerne til aktiviteter forudsætter, at man har lavet en
forhåndsreservation ved henvendelse til den udlånsansvarlige i bestyrelsen.
14. Lokalerne kan kun reserveres til aktiviteter af medlemmer af foreningen BIS’koppen
og alle deltagere i aktiviteten skal være medlem af foreningen.
15. Reservationer kan foretages 12 mdr. frem og er gældende i den rækkefølge de
indløber og bekræftes af den udlånsansvarlige.
16. Brugen af lokalerne er som udgangspunkt gratis, men der kan i forbindelse med
særlige aktiviteter blive tale om leje til dækning af særlige omkostninger (f.eks. rengøring).
Sådan leje skal altid aftales på forhånd mellem låner og den udlånsansvarlige.
17. 1. salen udlånes ikke, da den er reserveret til billard og hjemmearbejdspladser.
18. Lille og store sal kan ikke reserveres i cafeens åbningstider.
19. Der må ikke afholdes aktiviteter, der medfører madlavning, da køkkenet ikke er
godkendt til noget sådant.
20. Låner er ansvarlig for:
a.

At alle deltagere i aktiviteten er medlem af foreningen BIS’koppen.

b.

Såvel lokalerne som inventaret i låneperioden, herunder evt. skader m.v.
forvoldt af deltagerne i aktiviteten.

c.

At brugt service er vasket op. Hvis brug af opvaskemaskine har været
nødvendig, skal denne tømmes senest næste morgen.

d.

At brugte viskestykker og karklude lægges i kurven under vasken på toilettet.

e.

At lokalerne efterlades i ryddelig og rengjort stand. Det gælder også køkken og
toilet samt tømning af skraldespande.

f.

At inventaret efterlades opstillet som skitseret i bilag.

g.

At lyset er slukket og bygningerne efterlades aflåst.

Den udlånsansvarlige er p.t. Kim Marker, tlf. 5194 6238
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Bilag:
1.

Opstilling af borde, stole etc. I lille sal.

(udarbejdes senere)

2.

Opstilling af borde, stole etc. i store sal.

(udarbejdes senere)

3.

Opstilling af borde, stole etc. i hestestalden

(udarbejdes senere)

4.

Billard i BIS’koppen
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Bilag 4
BILLARDGRUPPE i BIS’koppen
•

Medlemskab af gruppen er gratis, men kræver at man er medlem af BIS’koppen
(koster 100kr om året)

•

Man kan tilmelde sig BIS’koppens billardgruppe hos John (5033 2161) eller Frank
(3162 9360)

•

På billardrummets opslagstavle kan man reservere tid

•

Der må max være 4 spillere ad gangen

•

I en introduktionsperiode (foråret 2021) er billard åbent samtidig med cafeen, d.v.s.
tirsdag og torsdag eftermiddage samt lørdag formiddag

•

Billardgruppen deler lokale med ”hjemmearbejdspladserne”, som har fortrinsret over
den øvrige tid i rummet

•

Ved ankomst i rummet skriver man sit navn på en liste, så man kan se, hvem der
benytter lokalet

•

Lokalet efterlades i samme stand som det forefindes. (Der findes kost, fejebakke og
håndsprit)

