
 

 

Retningslinjer for lån og leje af VBC’s lokaler 
 
 

I VBC synes vi, det er rart, at vores lokaler bliver anvendt til hyggelige arrangementer for klubbens 

medlemmer og andre med tilknytning til klubben.  
 

Lån og leje af klublokaler og hal kan ske efter nedenstående retningslinjer. Generelt gælder dog 

følgende: 
 

- Der skal ved brug af klublokaler og hal tages behørigt hensyn til ejendommens beboere. Der må 

således f.eks. ikke spilles høj musik efter kl. 22 søndag-torsdag og efter kl. 24 fredag-lørdag. 
 

- Klublokalerne skal til enhver tid være ryddet og rengjort, før man forlader dem. Ved 

aftenarrangementer kan slutrengøring dog vente til dagen efter inden kl. 10. Ved manglende 

rettidig oprydning/rengøring vil der om nødvendigt blive bestilt rengøring på brugerens/lejerens 

regning. 
 

- Hvis brugerne i forbindelse med lån/leje ødelægger noget af VBC’s ejendom/ejendele, skal 

dette erstattes. 
 

- Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise arrangementer, f.eks. hvis risikoen for klubbens 

ejendom vurderes for stor, eller lejer tidligere ikke har overholdt aftale. 

 

- Tag gerne fotos inden jeres arrangement, så I efterfølgende kan dokumentere, at lokalerne ser 

ud som før. 

 

- Når ungdomsmedlemmer anvender lokalerne til planlagte arrangementer, skal en forælder 

påtage sig ansvaret. VBC skal under arrangementet og dagen efter kunne komme i kontakt med 

forælderen, og VBC skal derfor have telefonnummer på vedkommende udleveret inden 

arrangementet. 

 
 

Lån af klublokaler 
 

Alle medlemmer kan benytte klublokalerne (cafeteria og køkken) uden betaling, så længe kun 

medlemmer er til stede. Dette gælder dog kun, når lokalerne ikke benyttes til klubarrangementer eller 

er lejet ud. Man har desuden ikke eneret til at være i lokalerne. 
 

Planlagte arrangementer skal aftales med baneudlejer Annette Heindorff (tlf. 2216 6287, e-mail 

annette@hartmanns.com) mhp. at sikre, at arrangementet ikke falder sammen med andre 

arrangementer, og så det sikres, at der er en forælder, der tager ansvaret for ungdomsarrangementer. 



 

 
 

Leje af klublokaler og hal 
 

Medlemmer, faste banelejere, forældre til ungdomsmedlemmer, trænere samt bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer kan leje klublokaler (cafeteria og køkken) og hal til private arrangementer, når de 

ikke i øvrigt benyttes. 

 

Ved ungdomsfester skal der være en forælder til stede under arrangementet, medmindre 

medlemmet/lejeren er minimum 21 år. 
 

Pris:  

Hvor der stadig er adgang til hallen for spillere/banelejere, er prisen som udgangspunkt 200,- kr. pr. 

time, dog minimum 600,- kr. Ønskes der spærret for adgang til hallen, eller ønskes hallen at indgå i 

lejeaftalen, er prisen en anden og afhænger også af, i hvilket omfang der kan forventes tab af 

indtjening. 
 

Betaling for leje skal som udgangspunkt ske senest to uger før det pågældende arrangement. Ved 

aflysning fra lejers side efter dette tidspunkt, vil lejebeløbet som udgangspunkt ikke blive 

tilbagebetalt.   

 
Det er muligt at leje en taske med badmintonketchere for 150 kr. Der er brugte bolde i hallen, der frit 
kan benyttes. 
 

Kontakt: Annette Heindorff (tlf. 2216 6287, e-mail annette@hartmanns.com). 
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