
Etablering af, og ordensregler for klubber i afdeling Sdr. Park, Ringsted Boligselskab. 

- Klubberne er kun for beboerne i afdeling Sønderpark. Det er ikke tilladt at drive en klub i et alment 

boligselskab for andre end beboerne i den afdeling klubben er beliggende. 

Derfor må klubbernes bestyrelse kun bestå af beboer, som bor i Sdr. Park. 

- Der skal udarbejdes vedtægter for klubben – altså nogle fælles regler for klubbens formål, 

aktiviteter og trivsel. 

- Der skal afholdes en årlig generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse, regnskabet for klubben, 

samt et eventuelt budget godkendes. 

- En klub skal konstituere sig selv med en bestyrelse bestående af formand, næstformand og kassér. 

- Der skal udarbejdes et årligt regnskab, som skal afleveres til afdelingsbestyrelsen i Sdr. Park. 

- Spørgsmål om tilskud m.m. skal ansøges skriftlig og afleveres til afdelingsbestyrelsen. 

- Der må ikke fortages ændringer på tekniske installationer uden forudgående aftale, med 

afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret. 

- Lokalerne må kun benyttes til klubbens aktiviteter og ikke til medlemmernes private formål. 

Pligter: 

For at en klub kan få lov til at fortsætte med sine aktiviteter i afdeling Sdr. Park, skal der hvert år afleveres 

følgende til afdelingsbestyrelsen: 

- Vedtægter for klubben. 

- Referat fra seneste generalforsamling. 

- Årets Regnskab. 

- En liste med hvem der bestrider hvilke poster i bestyrelsen. 

Adgang / Låsesystem (brikker): 

- Der åbnes kun for brikker til klubbens bestyrelse, (Max. 7 stk.) + 1 stk. til fællesbrug (Rød). 

- Ved ændringer ang. åbning / spærring af brikker skal klubben kontakte afdelingsbestyrelsen,  

Som så giver Ejendomskontoret besked, om hvad der skal ændres. 

- Der må ikke skifte låsesystem uden forudgående aftale med afdelingsbestyrelsen. 

- Der må ikke være aflåste rum i lokalerne. 

- Klubbens medlemmer må kun benytte gavldørene for at kom ind i klubben. 

- Klubbens medlemmer skal sikre at dørene til kælderen er lukket. 

- Indgangsdørene til kældrene, må under ingen omstændigheder stå åbne eller på klem. 

Åbningstider: 

Klubberne i Sdr. Park, må kun benytte lokalerne i det nedenstående tidsrum: 

Søndag - torsdag fra kl. 08:00 til kl.24:00 

Fredag - lørdag fra kl. 08:00 til kl.02:00 

 

Det er meget vigtigt at der vises hensyn og respekt over for beboerne i blokken, også i forhold til 

larm og støj fra klubben. 

Det er klubbens bestyrelse der har ansvar for medlemmernes adfærd. 

Sanktioner:  

Ved overtrædelse af ordensreglerne, vil afdelingsbestyrelsen vurdere overtrædelsen, og ved flere 

gentagelsestilfælde, kan klubben risikere at blive lukket. 

 

 


