
 

Nøkkvi´s klubhus regler: 

 

 

Klubhuset skal være et sted med plads til mange forskellige aktiviteter, såsom foredrag, 

møder, stævner, undervisning, hygge, samvær og meget andet.  

Vi har alle et ansvar for at skabe et godt socialt samvær i klubhuset og passe på vores 

ting. 

 

• Klubben stiller kaffemaskine, elkoger og andet til rådighed. 

• Ved arrangementer indkøbes hvad man har behov for, hvis det ikke er i klubhuset. 

• Varmen i klubhuset er sat til 20 gr. Dette kan evt. justeres ved ankomst. 

• Toilet findes i bygningen på den anden side af ovalbanen. Nøglen til døren er en 

af nøglerne til klubhuset.  

• Ved afgang tørres borde mv. af 

• Borde og stole skal sættes på plads, hvis de rykket rundt. 

• Gulvet fejes og evt. vaskes. 

• Varmen skal sættes til 20 gr. ved afgang. OBS: Må ikke slukkes! 

• Enhver som færdes i huset skal, som den sidste der forlader huset, tilse at 

kaffemaskinen og lys er slukket, og at dørene er låst. Samt at placere nøglerne i 

nøgleboksen igen. 

• Vi er alle med til at holde vores klubhus pænt og rent, til vi kommer næste gang. 

• Hvis du kommer til at slå noget i stykker, eller hvis du opdager andre fejl og 

mangler, skal du henvende dig til formanden, og fortælle hvad der mangler, 

således, at vi kan få repareret eller anskaffet nyt. 

• Affald skal tømmes i containerne, som man passerer på vej fra klubhuset. 

• Vi skal alle være med til at der er pænt og ryddelig ude som inde. 

• Parkering: Der er ingen parkering lige omkring klubhuset, dog må man i 

forbindelse med arrangementer af/på læsse. 

• Bemærk at klubhuset er røgfrit indendørs. 

• Alle opslag med information til medlemmerne sættes på opslagstavlen, foruden 

på Facebook side og evt. på Nökkvi’s hjemmeside 

• Behov for hjælp eller andre spørgsmål kontakt Søren Møller 21 25 26 58             eller 

en af de andre fra bestyrelsen. 

Vi ønsker alle mange dejlige timer og godt samvær med andre i klubhuset. 

 

Nökkvi’s Bestyrelse 


