
Klubregler Hobbyklub

Generelt:
Der henvises til gældende Husorden for Vejlesøparken samt dokumentet ”Klubråd og
hobbyklubber i Vejlesøparken”, der begge har forrang. Hobbyklubberne udformer indenfor
disse regler deres egne regler.

Hobbyklub: HOBBYRUMMET ligger i Blok 4 kælderrum 6 (4,6) mellem opgang 21 og 23

Formål: Formålet med HOBBYRUMMET er at tilbyde beboerne mulighed for at arbejde med
mindre hobbyprojekter indenfor træarbejde, mindre metalarbejde, maling, slibning og mindre
reparationsarbejder på møbler og lignende.

Medlemmer og medlemsliste:
HOBBYRUMMET må anvendes at VSP’s faste beboere. Formanden for klubben sørger for
vedligeholdelse af medlemslisten, der i digital form - ved alle ændringer - sendes til
Ejendomsinspektøren i forbindelse med adgangsstyring samt til Klubrådet til orientering.

Formand:
Formand for HOBBYRUMMET er (valgt af og blandt klubbens medlemmer): Ole
Hviid-Nielsen, Vejlesøparken 35, 02, TH. Telefon: 2030 6730 eller
Mailto:ole@hviid-nielsen.dk

Kommunikation: (Aftalt mellem klubbens medlemmer)
HOBBYRUMMETS medlemmer kommunikerer ved hjælp af mail og opslag i lokalet.

Forsikring:
Klubmedlemmer kan efter eget valg tegne en ulykkesforsikring.
Grundejerforeningen/Klubrådet skal ikke tegne ulykkesforsikring for medlemmerne; dvs. at
det enkelte medlem – hvis forsikring ønskes - skal forsikre sig selv. Klubben kan ikke gøres
ansvarlig for hændelser, der skyldes forkert benyttelse af el, redskaber, værktøj og maskiner
der anvendes i HOBBYRUMMET.

Ordensregler:
Hobbyklubben fastsætter sine egne ordensregler, der skal godkendes af Klubrådet.
Medlemmerne skal til hver en tid vedligeholde rummene, så de altid fremstår pæne, rene og
indbydende.

Regler for Hobbyklub: HOBBYRUM

HOBBYRUMMETS ordensregler:

1. HOBBYRUMMET skal aflåses hver gang man forlader det, for at undgå tyverier og
forkert brug af værktøj og maskiner i rummet.

2. HOBBYRUMMET skal forlades i samme stand, som man selv ønsker at finde det.
3. Der må ikke anvendes åben ild i HOBBYRUMMET.
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4. Der må ikke arbejdes med giftige eller brandfarlige væsker eller dampe i
HOBBYRUMMET.

5. Støv fra det foretagne arbejde skal fjernes før rummet forlades og anbringes i de
dertil opstillede affaldsposer. Benyt evt. rummets støvsugere. Rester fra overstået
arbejde skal fjernes efter Vejlesøparkens gældende regler for affaldshåndtering.

6. Ved arbejde, der kan tage flere dage, skal arbejdet placeres, så det ikke generer
andre medlemmers brug af rummet. Arbejdet forsynes med ejerens navn, adresse og
telefonnummer. Kun igangværende arbejde må overnatte i HOBBYRUMMET.

7. Værktøj må kun anbringes i rummet efter aftale med formanden og det skal være
tydeligt afmærket med navn.

8. Når rummet forlades, skal man skrive sit navn med dato og klokkeslæt på den
ophængte liste ved døren.

9. Begræns støjende arbejde maximalt. Der må ikke overhovedet foretages støjende
arbejde iperioden mellem kl. 20:00 og 08:00.

10. Defekt klub-ejet værktøj meddeles til formanden.
11. Sørg for at opgangen (trætrappen) til redningsåbningen/nødudgangen ikke er

spærret af værktøj eller det igangværende arbejde.
12. Hobbyrummet skal aflåses og lyset slukkes hver gang lokalet forlades.

Overtrædelse af reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra klubben.

Der kan foretages reservation til brug af HOBBYRUMMET på listen ved indgangen – beskriv
gerne hvad rummet skal benyttes til. Hvis rummet alligevel ikke benyttes skal reservationen
slettes.
Hobbyrummets medlemmer kan sammen i enighed foretage ændringer i rummet. (Indkøb af
fælles værktøj ændring af belysning og lign.)
Medlemmerne af hobbyrummet betaler et årligt kontingent på kr: 100,- . Kontingentet
anvendes efter anbefalinger fra medlemmerne (ændringer i rummet eller evt. indkøb af
værktøj eller inventar).
Kontingentet indbetales årligt til Mobilebox 6663TS.
Klubbens formand aflægger hvert år inden d.xx/xx-xx en rapport for klubrådet. Rapporten
beskriver benyttelsen af HOBBYRUMMET samt et regnskab for det seneste år.

Ole Hviid-Nielsen
Formand for HOBBYRUMMET
23. oktober 2021


