
 
 

 

Aktivitetslokaler: Reglement  
  

1. Lokalerne tilhører Bispehaven (afd. 6), som tildeler og administrerer lokalerne gennem 
Aktivitetslokaleudvalget.  
 

2. Tildelte lokaler må ikke fremlejes eller udlånes til anden aktivitet, person eller forening.  
 

3. Husordensregler for Bispehaven (afd. 6) er også gældende for lån af lokalerne. 
 

4. Aktiviteten skal være indstillet på at skulle dele lokalet med en anden aktivitet (også selvom aktiviteten ikke 
som udgangspunkt skal dele lokalet). 
 

5. Aktiviteter der deler lokale med andre aktiviteter skal deltage i en samarbejdsgruppe for det aktuelle lokale.   
 

6. I det tildelte lokale må vægge males og der må hænge billeder, hylder og gardiner op. Der må ikke slås huller i 
vægge eller fjernes vægge. Dette skal dog besluttes i fællesskab i lokalets samarbejdsgruppe. 
Samarbejdsgrupperne støttes af den boligsociale indsats.  
 

7. Vedligeholdelse af tildelt lokale påhviler låner af lokalet. Ved fraflytning eller ophør med aktiviteten skal 
lokalet afleveres ryddede og rengjort inden der foretages syn af varmemesteren i afdelingen.  
 

8. Lokalerne må ikke anvendes til erhvervsformål. Dvs. der må ikke tages penge for f.eks. ydelser, rådgivning mv. 
som foretages i lokalet.  
 

9. Afdelingen har tegnet bygningsskadeforsikring, hvor imod alt løsøre m.v. er afdelingens forsikring 
uvedkommende. 
 

10. Der må ikke tilføres yderligere sikring på lokalernes hovedindgange/nødudgange.  
 

11. Fra låners side kan lejemålet opsiges med 1 måneds skriftlig varsel til den 1. i en måned. Fra afdelingens side 
kan lejemålet opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned.  
 

12. Den maksimale udlånsperiode er 1 år. Aktivitetslokaleudvalget indkalder til statusmøde 1 gang årligt med 
henblik på forlængelse af låneperiode samt opdatering af evt. ændringer i aktiviteten. 
 

13. Regler for brug af aktivitetslokalet skal være ophængt et synligt sted i lokalet. 
 

14. Ved valg af ny kontaktperson (formand), skal dette meddeles skriftligt til aktivitetslokaleudvalget. 
 

15. Ved ønske om ændring af aktivitetens formål, skal der genansøges om lokalet.  
 

16. Af hensyn til de øvrige beboere må der ikke larmes fra kl. 22.00.  Lokalerne skal være lukket for brug fra kl. 
24.00 til kl. 08.00. Der må ikke opholde sig hverken mennesker eller dyr i lokalerne i ovenstående tidsrum. 

 
17. I forbindelse med aktiviteter for børn (børn og unge op til 18 år), skal der være mindst en ansvarshavende 

voksen tilstede i lokalet. Aktiviteten har ansvar for, at de ansvarshavende har afleveret gyldig børneattest.  
 

18. Aktivitetslokaleudvalget har adgang til lokalerne.  
 

Østjysk Bolig kan, til enhver tid inddrage lokalet, hvis reglerne ikke bliver overholdt.  
 

 
 

 

 


