Retningslinier for udlejning af lokaler i Brenderup Aktivitetscenter
Lokalerne i Brenderup Aktivitetscenter kan lejes til alle formål i overensstemmelse med vedtægterne. Der
opkræves leje for al brug af lokalerne i Brenderup Aktivitetscenter. Eventuelle afvigelser herfra skal vedtages
af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning.
Til aktiviteter, hvor der kan søges lokaletilskud hos kommunen i henhold til folkeoplysningsloven, gælder de
lejetakster, som fastsættes af Middelfart Kommune – se link:
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Foreninger/Booking/Haller.
Til øvrige aktiviteter fastsættes lejetaksten af bestyrelsen. Aktuelt takstblad findes på
brenderupaktivitetscenter.dk.
Sæsonudlejning til faste, fortløbende aktiviteter (f.eks. typiske foreningsaktiviteter) har forrang ved fordeling
af haltimer.
Sæsonen er fra 1. september til 31. marts. Udvidet sæson kan aftales skriftligt med halbestyreren, hvis det
ønskes.
Ved sæsonleje forpligter lejeren sig til at betale halleje for de tildelte timer hele sæsonen. Afvigelser herfra
skal aftales skriftligt med halbestyrelsen.
Fordelingen af haltimer til sæsonleje i den kommende sæson skal være aftalt inden udgangen af maj måned.
Ved fordeling af haltimer til sæsonleje skal aktiviteter, der kræver særlige hensyn (brug af harpiks til
håndboldtræning i hal 1, opstilling af bander til fodbold o. lign), placeres i sammenhængende blokke, så
unødvendig og uhensigtsmæssig ekstraarbejde undgås.
For nye aktiviteter/hold, hvor det er usikkert om der er tilstrækkelig stor tilslutning til at sæsonen kan
gennemføres, kan det aftales at første måned er prøvemåned, hvorefter det skal besluttes om lejeaftalen
skal løbe videre resten af sæsonen eller afsluttes efter prøvemåneden.
Bookning af lokaler til enkeltstående arrangementer (kamp, stævne, weekendtræning, udstilling, o.lign) er
bindende fra 30 dage før arrangementet. Ved aflysning indtil 14 dage før arrangementet opkræves 50% af
lejebeløbet og ved aflysning senere end 14 dage før arrangementet opkræves det fulde lejebeløb. Hvis det
lykkes at udleje lokalet til anden side bliver ovenstående leje ikke opkrævet.
Ved bookning af en hal til arrangementer, der medfører, at sæsonlejere ikke kan få adgang til ’deres tid’,
forbeholder halbestyrelsen sig retten til, at vælge den hal, der vil medføre mindst mulig ’støj’ i forhold til den
daglige drift. Kriteriet vil typisk være antallet af udøvere, der påvirkes, under hensyntagen til, at det ikke skal
være de samme hold der påvirkes hver gang.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
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