Ordensreglement.
Adresseændring - udskiftning:
Flytning skal meldes til kontoret. Ligeledes skal det oplyses, hvis der fortages udskiftning eller forøgelse af
bandet. Der foretages stikprøvekontrol via Odense Kommune, hvorfor det kræves at medlemsoplysninger
bliver ajourført løbende.
Det er vigtigt af hensyn til opnåelse af kommunal støtte, at oplysninger om bands navne og navne på bandmedlemmer, samt deres adresse, til
enhver tid er korrekte. Manglende orientering om band-medlemsudskiftning og/ eller adresseændring kan medføre tab af tilskud og eksklusion
af øvelokaleforeningen, samt deraf følgende ophævelse af lejeaftalen.

Affald og misligholdelse:
Gangarealerne skal holdes fri for affald. Storskrald og lignende skal man selv finde container til.
Almindeligt affald skal lægges i de opstillede affaldsbeholdere udenfor. Flasker og dåser med pant skal I
selv sørge for at aflevere ved forhandler som modtager disse. Glas skal I ligeså selv finde glascontainer til,
mens dåser uden pant kan komme i Kansas Citys almindelige affaldscontainer.
Misligholdelse af lokalet medfører ’skidtbrev’ og reageres der ikke prompte på dette, ryddes lokalet op for
lejers regning. I værste fald medfører misligholdelse bortvisning.

Rengøring:
Vis hensyn overfor jeres øvelokale-kolleger. Ryd op efter jer, og hold bananfluebestanden på et minimum,
bl.a. ved at fjerne affald, når I forlader lokalet. Efterlad lokalerne som I selv ønsker at finde dem – og sørg i
det hele taget for, at der som minimum er ryddet, så de, der evt. skal passere jeres halvdel for at komme ud
med deres gear, ikke skal lave en sti først. Se i øvrigt punktet herover.

Udstyr:
Som udgangspunkt: Pil ikke ved andres gear, så piller de heller ikke ved dit. Overtrædelse medfører
bortvisning.

Branddøre og hoveddøre:
Skal holdes lukket. Nødudgange må ikke benyttes! Dette er af hensyn til jeres udstyrs sikkerhed!
Uvedkommende skal ikke kunne gå ind.

Overnatning og gæster:
Det er forbudt og bortvisningsgrund at overnatte i lokalerne. Gæster må kun komme i øvelokalerne ifølge
et medlem og det er da medlemmets ansvar at evt. gæster opfører sig ordentligt.

(Spilleforhold) Åbne vinduer:
Det er forbudt at spille for åbne vinduer. Vis i det hele taget hensyn – spil ikke højere end nødvendigt.

Ophængning af div. plakater, opslag mv.
Plakater, opslag, mv. må ikke ophænges på vægge! Det er tilladt at ophænge plakater mv. på dørene – dog
må der kun benyttes almindeligt tape. Der findes desuden opslagstavle ved toiletterne/ automaterne, hvor I
har lov at hænge opslag. Henvend jer ellers på kontoret, hvis I har materiale der skal hænges op.

Rygepolitik
Rygeforbud at på gangarealer, toiletter og lokaler i Odense Øvelokaleforening.

OBS! Overtrædelser af ordensreglementet medfører bøde på 500kr. pr. overtrædelse.
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