Ordensreglement for klubber der låner fælleshuset i Karlsgave
DER MÅ IKKE RYGES I FÆLLESHUSET OG HUSDYR MÅ IKKE MEDTAGES.
Det er bestyrelsen i Karlsgave der har udarbejdet ordensreglementet.
Klubberne der låner fælleshuset, er kun for beboer bosiddende i Karlsgave.
...
Der er et ordensreglement for klubberne og et for lejer.
De er næsten enslydende, men ordensreglementet for lejer er der flere punkter.
Ordensreglementet er udarbejdet til både nuværende klubber og nye fremtidige klubber i
fælleshuset.
Derfor er der mange af tingene i ordensreglementet som både Cafeen og Bankoklubben i forvejen
kender til/gør.
…
Det er bestyrelsen i Karlsgave der har udarbejdet ordensreglementet.
…
Er der problemer i fælleshuset kan der rette henvendelse til udlejeren af fælleshuset.
Udlejeren er af bestyrelsen valgt til at varetage den daglige drift af fælleshuset og for udlejningen.
Opstår der problemer som udlejeren, skønner skal op i bestyrelsen, vil dette blive taget op til
næstkommende bestyrelsesmøde.
…
Klubberne der er i fælleshuset, kan gå ind efter aftale, så det kan tilpasses optælling efter
udlejning.
Der er på nuværende tidspunkt tilknyttet to klubber, som begge afholdes tirsdage.
Bankoklubben kan gå ind mandage fra klokken 14 .00 for at dække op.
Cafeen kan gå ind samme dag.
…
Der vil være optælling /gennemgang om onsdagen. (i det omfang som det er nødvendigt da
bankoklubben/cafeen ikke bruger andet end teskeer og bestik)
Efter at fælleshuset har været udlejet, vil klubberne overtaget fælleshuset uden rengøring.
Kun med den rengøring som klubberne også skal foretages efter brug.
…
Der vil hver mandag efter udlejning, blive talt op og der vil blive skrevet ned/taget et billede, hvis
der er noget der ikke er i orden inden klubberne overtager lokalet.
Så klubberne vil ikke stå til ansvar for de ting.
…
Skal en klub afholde møde, julefrokost for bestyrelsen elign. Skal dette meldes til udlejeren af
fælleshuset.
Også opstarts dato og slut dato på den periode, som klubben kører hvert år.
…
Der må max være 50 personer i fælleshuset (iflg. Brandtilsynet)
…
Klubberne skal selv sørge for vask af håndklæder, viskestykker, karklude.
Samt indkøb af sække til skraldespandene og poser til toiletspandene.
...

ALLE BORDE SKAL LØFTES HEN HVOR DE SKAL BRUGES. Pga. at hjulene er defekte og det er svært
at finde nye hjul de passer i benene.
Efter brug sættes bordene på plads hvor de stod inden brug.
ALLE borde der er blevet brugt (inkl. Sofabordet) tørres af.
…
Der er opsat en varmepumpe, som ikke må røres og varmeapparaterne må IKKE tændes.
…
Bag døren er der hynder til stolene. Efter brug sættes hynderne på plads i reolen.
Skulle en eller flere hynder være blevet beskidt(e) skal disse lægges på hylden hvor der står
”beskidte hynder”
Efter brug vaskes de stole af som evt er blevet beskidte. Stolene vendes op på bordene, med
undtagelse af, hvis en stol er gået løs i skruerne eller gået helt i stykker lad stolen stå på gulvet ved
bordet.
…
Der er kommet ny bar, trods af at den har hjul, må den ikke flyttes den skal stå fast hvor den står.
Den aftørres på bordpladen og på hylderne (hvis disse er blevet brugt)
…
Rullebordet står op af væggen i salen og kan køres hen hvor man vil bruge det.
Dog ikke uden for fælleshuset.
Efter brug aftørres hylderne og bordet stilles igen hen til væggen ved siden af de to klapborde.
…
Køleskabe i salen og køleskab i køkkenet, må IKKE overfyldes på hylderne, da de så knækker.
De kan højst bære hvad en ramme sodavand cirka vejer.
Efter brug skal køleskabene der har været i brug tørres af med våd klud og eftertørres med en tør
klud.
…
Der er kommet ny stor kaffebrygger, som er ideel til brygning af større mængder kaffe.
Følg vejledningen der er ved kaffebryggeren. Hvor der står hvordan man bruger den og hvordan
man ordner den efter brug. (kaffefilter til maskinen er i skabet lige ovenover maskinen.
…
Bruges ovn eller komfur skal disse rengøres efter brug.
Dette gælder kogepladerne (skraberen til kogeplade ligger i skuffen til højre for komfuret og må
IKKE bruges i ovnen eller tilhørende ting til ovnen) plader, rist og bradepande vaskes af efter brug.
Evt. spildte ting i bunden vaskes eller tørres væk.
…
I køkkenet hænger der koste, gulvskrubber, fejebakke og der står en spand m/ gulvklud.
Dette hænges på plads efter brug.
Spildes der gulvet skal dette tørres op med det samme med rent vand INGEN sæbe.
Gulvene fejes grundig også under bordene.
…
Toiletterne ses efter og vaskes af hvis de ikke er rene.
På den udvendige side af kummen og på væggene kigges der efter, om der er efterladt spor af ting
der skulle være endt i toilettet. Skulle der være noget skal dette vaskes væk.
Der står toilet middel under vasken i køkkenet.

-3Bruges der service osv., skal dette afvaskes og stilles på plads.
Bruges opvaskemaskinen skal denne være tømt inden man går.
Går noget i stykker, SKAL dette stilles på køkkenbordet.
…
Klubberne der er i fælleshuset betaler ikke for lån af fælleshuset, men er der manglende
rengøring, eller ting der er ødelagt vil klubben modtage en regning for dette.
Der vil komme et brev med beløb ovs. I postkassen hos formanden for klubben.
Dette betales hos udlejeren af fælleshuset, hvor kvittering vil blive givet til klubben.
Og de indbetalte penge sætter udlejeren af fælleshuset ind i regnskabet til boligselskabet.
…
Hvis noget ikke er i orden efter lån af fælleshuset, vil der blive taget et billede til dokumention
…
Hvis ordensreglementet ikke bliver overholdt kan det såvel for klubber, som for lejer give 2 års
karantæne alt efter hvor meget ordensreglementet ikke bliver overholdt.
…
Kommer der nye bestyrelsesmedlemmer i klubberne, meddeles dette pr brev til udlejeren af
fælleshuset (som giver beskeden videre) eller afdelings bestyrelsen.
Med det nye bestyrelsesmedlems navn og adresse.
Derefter vil den pågældende få et ordensreglement i postkassen til gennemlæsning og underskrift.

Med venlig hilsen
Afdelings Bestyrelsen i Karlsgave

