Retningslinjer for Øvelokalet
Generelt:
•

Scenen bruges som øvelokale alle ugens 7 dage.

•

Banehuset stiller følgende til rådighed: sang anlæg og trommesæt.

•

Huslejen er 400 kr pr. måned + 50 kr. pr. medlem af orkesteret.

•

Orkestrene er forpligtet til at spille et arrangement i Banehuset om året.

•

Øvelokalet skal bookes igennem hjemmesiden under ”Øvelokale”.

•

Penge skal indbetales forud på følgende reg.nr. 9737 – kontonummer: 000 39 05 934, før
man kan låne øvelokalet. Skriv venligst navn på bandet, telefonnummer og øvedag ved
indbetalingen.

•

Der er et krav, for at kunne anvende en fast øvedag, at man tilmelder denne BS
(betalingsservice).

•

Ryd altid op efter end øvning. Forefindes øvelokalet rodet eller umulig at kunne øve i,
kontakt derfor den ansvarlige for øvelokalet. Se under ”kontakt”.

Udstyr:
•

Udstyr som ikke er CE-mærket anerkendes ikke.
o

•

Udstyr der bærer præg af usædvanlig slitage eller misvedligehold fra anerkendes ikke.
o

•

(Banehuset forbeholder sig retten til at nægte tilslutning af dette)

(Banehuset forbeholder sig retten til at nægte tilslutning af dette.)

Udstyr der forårsager nedbrud eller direkte ødelæggelse af spillestedets udstyr, som
efterfølgende teknisk kan bevises, vil blive stillet over for et erstatningsbeløb.

Bortvisning:
•

Tyveri og/ eller misvedligehold af inventar/ udstyr vil blive politianmeldt, og man vil efter
spillestedets egen vurdering blive stillet over for et erstatningsbeløb.

•

Anvendes øvelokalet til møder/fester eller anden virksomhed, der ikke er aftalt med
bestyrelsen, bortvises man.

•

Hvis der ikke betales forud for aftalt/ booket øvning.

•

Hvis der foregår ulovlig/ kriminel aktivitet, såsom hæleri, salg eller indtagelse af narkotika,
så bortvises man øjeblikkelig og politianmeldes.

•

Hvis man gentagne gange er blevet gjort opmærksom på manglende oprydning af
øvelokalets ansvarlige.

•

Hvis man på anden måde efter bestyrelses vurdering sætter Banehusets navn i dårligt lys i
offentligheden, bortvises man øjeblikkeligt.

•

NB: Ved alle former for overtrædelse, som kan udeløse en bortvisning, refunderes eventuel
indbetalt beløb for leje af øvelokalet ikke.

