Helnæs Borgerhus Støtteforening - Bilag A
Kontingent
Husstandsmedlemskab
Husstandsmedlemskab

kr.

100,-

kr.

250,-

Kontingentet opkræves en gang årligt i september måned.

Klub-/foreningsmedlemskab
Klub-/foreningsmedlemskab*

*) Betalende foreninger er: Helnæs Jagtforening, Helnæs Kultur- og Musikforening og Helnæs
Beboerforening.
Betalende aktiviteter/klubber er: Sy & Strik, diverse kurser, L’hombre, Vinsmagning, Ølklub og
Fællesspisning.
Støttemedlemsskab opkræves en gang årligt i september måned.
Fællesspisning ved hvert arrangement. Sy & Strik ved sæsonafslutning.

Helnæs Borgerhus Støtteforening - Bilag B
Takster for udlejning
Medlemmer
Udlejning for medlemmer
(Lokale nr. 1 og 2)

pr. aften

kr.

150,-

weekend

kr.

500,- (to hele dage)

Lejlighedsvis brug af gymnastiksal samt brug af bruserum aftales særskilt med bestyrelsen i
Helnæs Borgerhus. Hvis medlemmer ønsker at benytte gymnastiksalen regelmæssigt, skal der rettes
henvendelse til Idrætsforeningen.
Foreninger (møder)
Helnæs Idrætsforening, Helnæs Menighedsråd, Helnæs Jagtforening, Helnæs Kultur- og
Musikforening, Helnæs Beboerforening, Fællesspisning etc. kan frit benytte lokale nr. 1, 2 og
gymnastiksalen til arrangementer (Støttemedlemsskab for klubber og foreninger opkræves en gang
årligt i september måned).
Aktiviteter
Aktiviteter for børn i gymnastiksalen, er på eget ansvar og ifølge med en voksen, Sy & Strik,
diverse kurser, L’hombre, Vinsmagning, Ølklub, kan frit benytte lokale nr. 1, 2 og gymnastiksalen
til arrangementer. (Støttemedlemsskab for klubber og foreninger opkræves en gang årligt i
september måned).

Ikke medlemmer
Udlejning for ikke medlemmer
(Lokale nr. 1 og 2)

pr. aften

kr.

350,-

weekend

kr.

800,- (to hele dage)

De lejede lokaler må ikke benyttes til overnatning.

Nye Foreninger og aktiviteter
Nye foreninger og aktiviteter kan benytte Helnæs Borgerhus på samme vilkår som eksisterende
foreninger og aktiviteter, men skal først kontakte bestyrelsen for Helnæs Borgerhus.

Retningslinjer for brug af lokaler - Bilag C
Mødekalender
De, der ønsker et lokale på et bestemt tidspunkt, påtegner dette på mødekalenderen, som hænger på
opslagstavlen i gangen. Er lokalet allerede optaget, må man finde et andet tidspunkt.
Skriv aktivitet, lokalenr. og tidspunkt (f.eks. Torsdagsklub, lokale 1, 13.00-17.00).
Ved aflysning af et arrangement streges påtegningen i mødekalenderen så tidlig som muligt.
Lokale nr. 1 = Mødelokale
Lokale nr. 2 = Bibliotek
Lokale nr. 3 = Gymnastiksal
Brug af lokaler ved udlejning
Lokalerne må benyttes og udlejes i henhold til § 2.1 og 2.3. Aktiviteterne må ikke have erhvervsmæssig karakter. Der må ikke afholdes private fester eller arrangementer, der har karakter af privat
fest.
Ved almindelig brug af lokalerne samt udlejning
Lokalerne forlades senest kl. 00.00.
Oprydning
Efter endt brug af lokale skal der ryddes op. Borde og stole stilles på plads. Papirkurve tømmes.
Service m.m. vaskes op og stilles på plads. Tavlen tørres af. Der luftes ud. Lyset slukkes. Der lukkes
for varmen. Der må ikke henstilles affald i gang og lokale. Affald skal smides i containerne på
gårdspladsen.
Rygepolitik
Da lokalerne har offentlig adgang, må der ikke ryges i lokalerne. Der henvises til gårdspladsen.
Gymnastiksalen
Sidste hold svaber gulvet i bruserum, slukker og lukker efter sig både i gymnastiksal og
omklædningsrum. Alle, som ikke møder sine efterfølger inden bygningen forlades, er sidste hold.
Det er forbudt at anvende almindelige sko ved sportsaktiviteter. Kun gymnastiksko eller kondisko
kan accepteres, ikke sko med sorte såler.
Inventar
Der må ikke fjernes eller lånes inventar af nogen art fra lokalerne.
Gårdspladsen
Der må ikke henstilles affald i gården. Affald skal smides i containerne.
Parkering foran hoveddøren er ikke tilladt.
Skader
Brugerne har ansvaret og betaler for evt. skader på bygning og/eller inventar. Er der påført skader
på bygning og/eller inventar, skal dette straks meddeles bestyrelsen.

