
Klubregler Motionsklub

Generelt
Der henvises til gældende Husorden for Vejlesøparken samt dokumentet “Klubråd og
hobbyklubber i Vejlesøparken”, der begge har forrang.

Hobbyklub: VSP Motionsklub, blok 4 mellem opgang 27 og 29.

Formål: Tilbyde VSP’s beboere muligheden for motion og træning i Vejlesøparken.

Formand: Laila Skoubye
Mail: laila@skoubye.dk
Tlf.: 45420100

Medlemmer og medlemsliste: Medlemsskab er gyldigt for én sæson og opnås ved
indmeldelse og betaling af et årligt kontingent. Pengene refunderes ikke, ej heller ved
fraflytning.

Medlemsskab er kun muligt for  VSP’s faste beboere. Formanden sørger for medlemslisten,
der i digital form skal kunne sendes til Ejendomsinspektøren (adgangsstyring) og til Klubråd
(orientering).

Gæster
Man kan medbringe en (og kun en) gæst. Det er en forudsætning, at klubmedlemmet selv
deltager i hele aktiviteten, når en gæst medbringes. Man kan derfor ikke udlåne sit
medlemsskab til en anden person - heller ikke en ægtefælle eller en anden person i egen
husstand.

Kommunikation: Digitalt/opslagstavle i motionsrummet.

Forsikring
Al træning sker på eget ansvar. Klubmedlemmet kan efter eget valg tegne en
ulykkesforsikring.

Ordensregler
Motionsrummet må anvendes hverdage kl. 8 - 22 og søn- og helligdage kl. 9 - 22.

Hold og vedligehold rummet, så det altid fremstår pænt, rent og indbydende.

Medbring skiftesko, sprit og klud til aftørring af maskiner og evt. egen yogamåtte.

Skader på inventar og/eller lokalet skal straks meldes til formanden.

Efter brug skal man lufte ud, rydde op efter sig, slukke lyset, og man skal låse efter sig.

Man må ikke efterlade personlige ejendele eller redskaber medmindre det aftales med
formanden.



Træn gerne sammen, men egentlig holdtræning henvises til selskabslokalerne i blok 1.

Overholdes reglerne ikke, kan medlemsskabet opsiges af formanden.

Medlemskontingent
Medlemmer af Motionsklubben betaler ved indmeldelse og derefter årligt et kontingent på kr:
250,- til formanden. Kontingentet anvendes til vedligeholdelse, køb af udstyr og maskiner
efter aftale med medlemmerne.

Regnskab og økonomi
Klubbens formand udleverer hvert år inden 1/11 regnskabet til medlemmerne.

Opløsning af klubben
Hvis klubben opløses (f.eks. pga. længere tids inaktivitet) deles klubbens eventuelle formue
mellem de tilbageværende medlemmer.

Holte den 16.11.2021 v/klubformand Laila Skoubye.


