REGLER FOR BENYTTELSE AF FORENINGSLOKALER I HVIDOVRE KOMMUNE.
1. Ansvaret for benyttelse af lokalerne påhviler foreningens formand/bestyrelsen.
2. Oprydning og udluftning m.v. skal ske hver gang lokalerne er benyttet. Vær
forsigtig med affald der kan forårsage ildebrand.
3. Tobaksrygning er ikke tilladt i kommunale lokaler eller på offentlige udearealer.
4. Vinduer og døre skal holdes lukket under afspilning af musik.
Formanden/bestyrelsen skal sørge for, at der ikke forekommer støjende
adfærd til gene for områdets beboer, både i og uden for lokalet.
5. Når lokalerne forlades, skal alt lys være slukket og døre og vinduer skal være
lukkede og låst.
6. Lokalerne skal på hverdage forlades senest kl. 23.00 og fredag/lørdag kl.
02.00. Ved ønske om benyttelse herudover skal ansøgning rettes til Center for
Kultur og Fritid.
7. Overnatning må under ingen omstændigheder finde sted i lokalerne, med
mindre der er søgt en særlig tilladelse til dette.
8. Enhver skade på bygningen eller det inventar, som er kommunens ejendom vil
blive krævet erstattet.
9. Såfremt foreningen konstaterer driftsforstyrrelser (WC, vandhaner, installationer, opvarmning m.v.) skal der rettes henvendelse til stedets
tilsynsførende.
10. Der må ikke foretages bygningsmæssige forandringer, etablering/ændring af
installationer uden kommunens tilladelse.
11. Udendørs arealer skal holdes pæne og ryddelige.
12. Parkering af biler m.v. skal ske under hensyntagen til de stedlige trafikforhold.
13. Der må ikke opsættes reklamer eller skilte på ejendommen uden kommunens
tilladelse.
14. Foreningen skal selv sørge for løsøre-, ansvars- og personskadeforsikring.
15. Lokalerne kan ikke overdrages til andre uden kommunens tilladelse.
16. Det påhviler foreningen, at rengøre lokalerne og ligeledes selv afholde
udgifterne i forbindelse hermed.
17. Formanden/bestyrelsen er ansvarlige for de udleverede nøgler, og ved
bortkomst skal dette meddeles til den tilsynsførende snarest muligt.
18. Henvendelser til Hvidovre Kommune kan ske ved at skrive til
lokale@hvidovre.dk eller ringe på telefonnr. 36393282 (Center for Kultur og
Fritid).
19. Overtrædelse af bestemmelserne i dette reglement kan medføre, at foreningen
udlukkes fra brugen af lokalerne.
20. Der må ikke afholdes private arrangementer i kommunale lokaler.
21. Lokalerne er til at udøve foreningens formål jf. gældende vedtægter.
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