
 

 

 

 

 

 

 

 

  

KONGSHVILEPARKENS 

SELSKABSLOKALER 
Introduktion 



OPLYSNINGER OG REGLER FOR SELSKABSLOKALET 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                           
 

  

Hvem kan låne selskabslokalet 

Selskabslokalet kan udlånes til Kongshvileparkens beboere og til 

beboere fra andre af ABGs afdelinger. 

Der betales for at låne lokalerne, og der skal lægges et depositum. 

Lokalet kan også lånes vederlagsfrit til aktiviteter, som arrangeres 

af beboerne og tilbydes beboerne. 

Ved ethvert udlån skal der være en ansvarlig person, som er 

ansvarlig for arrangementernes afvikling, o g som er ansvarlig for 

at lokalerne afleveres rengjorte iht. rengøringsvejledningen. 

Selskabslokalerne kan udlånes ved henvendelse til 

ejendomskontoret 
 

 

 



 

  

Afgift for lån af selskabslokalet: 
 

Hverdagsudlån 

Udlån en mandag-torsdag fra kl. 9.00-24.00 

Udlånsafgift 100 kr.* 

 

Udlån en dag i weekenden 

Udlån en fredag, lørdag eller søndag fra kl. 10.00 til næste 

morgen kl. 9.00 

Udlånsafgift: 500 kr.* 

 

Udlån en hel weekend 

Udlån en hel weekend fredag kl. 10.00  til søndag kl. 23.00 

Udlånsafgift 1000 kr.* 

 

Beboere fra andre boligafdelinger 

kan låne lokalerne i weekenden. 

Udlånsafgift 2000 kr. * 

 

Sociale arrangementer: 

Selskabslokalet kan vederlagsfrit udlånes til beboere, der vil 

tilbyde aktiviteter for Kongshvileparkens beboere, f.eks. 

zumba, spiseklub m.v. 
* udlånsafgift, hvis låneren selv sørger for rengøring 

Pris for rengøring: 1000 kr. 

 

Leje og evt. betaling for rengøring, skal indbetales til 

boligselskabet på konto : 5301 0000262831 mærket afd. 

15. 

Kvittering skal forvises ved afhentning af nøglen. 
 



 

  

 

   Faktaoplysninger: 

    Adressen er Nybrovej nr. 264. 
 
    Lokalet er godkendt og der er service til 50 personer. 
 
    I depotet er der 10 borde 90  x 180 cm  
    og 2 borde 90 x 120 cm  samt 50 stole. 
 
    Selskabslokalet omfatter selskabslokale på 80 m2,  
    kaffestue på 22 m2 med bløde møbler, køkken, herre-  
    og dametoiletter, depot, garderobe og et handicaptoilet. 
   
    Elevator forbinder stuen/garderoben med 1. sal med  
    festlokalerne. 
 
    Børn må ikke selvstændigt bruge elevatoren - se elevator- 
    instruktionen. 
 
    I selskabslokalet er der et musikanlæg, som kan tilknyttes en  
    Ipad og kan afspille cd'er. 
    Der er et filmlærred ophængt ved scenen. 
 
    Indgangsdøren skal under arrangementer holdes aflåst.  
     
    Rengøring efter lån - se fakta oplysning om rengøring. 
 

 



Depositum:  
Der skal ved reservationen af lokalet  
betales et depositum på 500 kr. 
 Ved afhentningen af nøglen skal der 
 betales yderligere 500 kr. 
Det samlede beløb tilbagebetales,  
når lokalerne er rengjort og  
rengøringsmanualen er udfyldt og  
nøglen afleveret på ejendomskontoret. 
 
Reservation: 
Lokalet reserveres ved henvendelse til ejendomskontoret. 
For udlån en hel weekend kan lokalet reserveres et år i 
forvejen. Øvrige udlån et halvt år i forvejen. 
Er der flere der ønsker lokalet på samme dag, trækkes der 
lod. Herboende har fortrinsret. 
Selskabslokalet udlånes ikke nytårsaften og til 
ungdomsfester. 
Beboere fra andre boligafdelinger kan låne lokalet i 
weekender mod tillæg. 
Afmelding af selskabslokalet skal ske senest: 
Ved hverdagslån en uge før. 
En dag i weekend 1 måned før. 
Hel weekend 3 måneder før. 
 
  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger om køkken: 

I køkkenet er der et komfur med 6 plader og 2 varmluft 

ovne. 

Der tændes for det varme vand i skabet under bord. 

Opvaskemaskinen har automatisk sæbedosering og 

afspændingsmiddel, og skal tændes en halv time før brug. 

Alt service, som har været i brug, skal rengøres og sættes på 

plads.  

Ituslået glas og service stilles på køkkenbordet. 

Fryseren skal tømmes også for isterninger. 

Praktiske oplysninger:  

*   Vinduerne i salen og kaffestuen åbnes og lukkes  ved          

     hjælp af automatik, som sidder i den store sal ved døren       

     til kaffestuen 

     Vinduerne lukker automatisk kl. 24.00 hvis musik er          

     tilsluttet 

*  Varmt vand på handicaptoilettet tændes på kontakt, som                     

¨   sidder til venstre over døren set inde fra.  

*  Affald i poser kan lægges i container  bag bygningen. 

    Du skal medbringe: Viskestykker, karklude, håndklæder 

    til toiletterne, store affaldssække.  

*  Sikringsskabet sidder i stoledepotet.  
 

 



Rengøring 
 

Du kan vælge selv at gøre  

lokalerne rent efter brug eller  

du kan vælge at tilkøbe dig  

rengøring. 

Hvis du vælger at tilkøbe dig 

rengøring, skal du være  

opmærksom på, at du selv  

skal sørge for oprydning,  

feje gulvene, optælle service mv. 

Se i rengøringsmanualen, hvad du er ansvarlig for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Vigtigt 
Hvis rengøringen ikke godkendes. 

Når du selv står for rengøringen, skal rengøringen 

godkendes af en af ejendomsfunktionærerne og en fra 

bestyrelsen. Rengøringsvejledningen skal være fulgt og 

afkrydset, og lokalerne skal være i en sådan 

rengøringsmæssig stand, at de kan overdrages til næste 

bruger. 

Er rengøringen mangelfuld, så det er nødvendigt at 

rekvirere rengøring, skal der betales 1000 kr. (Depositum) 
 



Tænd anlægget på den rød knap på stikdåsen (se foto) 
 
1)   Hvis du skal bruge medbragt PC - iPhone, skal du bruge grå ledning 
som er anbragt på holder(se foto). 
Du skruer op for lydstyrken på knap nr. 1. 
 
2)   Hvis du skal afspille CDer skal du bruge CD afspilleren. 
Du skruer op for lyden på knap nr. 2. 
 
3)  Hvis du skal bruge mikrofon, har vi 2 trådløse mikrofoner som          
kan tilsluttes anlægget (spørg på kontoret.) 
skruer op for lyden på knap nr. 3 
 
Ledning til PC - iPhone                                                            Tænd og sluk 
      
  
 
 
 
 
 
                     1    2    3    4    5   6    B   C  D      E   F 
 
 
 
 
 
Vær opmærksom på, at der er 6 indgange til forstærkeren 1 - 6. 
De indgangsknapper, du ikke bruger, skal være lukkede. 
 
Lydkvalitet: Brug bas og diskantknapperne  B - C -  D.   
(E - F balance mellem de 2 højtalersæt) 
Alle øvrige knapper skal ikke anvendes. 
Anlægget skal betjenes af en voksen, og der må ikke byttes om på 
ledninger eller foretages ændringer i installationen. 



Kodelås på hoveddøren 

Hoveddøren skal holdes låst 

under anvendelse  af selskabs 

lokalet. Kun på den måde kan  

man sikkert bruge garderoben.  

 

Inden dit arrangement skal afvikles, skal du hente nøglen og 

låsekoden på Kontoret. Låsekoden skal anvendes når du  og 

dine gæster vil låse hoveddøren op. 

Sådan åbner du døren 

Tryk stjerne - tryk din sekscifrede kode - tryk stjerne - grønt 

lys 

    

 

  

 

Døren er åben. 

Sørg for at dine gæster kender jeres kode, 

så de selv kan lukke sig ind. 

 

Det er en god ide at opsætte en seddel i 

vinduet med jeres mobil telefonnummer,  

så gæster, der har glemt jeres kode, 

kan komme ind. 
Ved døren er der en dørklokke, som ringer på 1 sal. 

 

Ud af hoveddøren: 

Drej knappen mod venstre  

knappen lyser grønt - døren 

kan åbnes. 

 

 



 

  
 

10 gode råd når du vil bruge elevatoren 
 

1)   Brug elevatoren med omtanke 

 

2)   Vi har haft en del omkostninger  

       på elevatordriften, bl.a.  betaling  

       af tilkaldevagt. Et tilkald koster  

       ca. 3000 kr. 

3)   Elevatoren må kun betjenes af voksne. 

 

4)   Dørene kan først åbnes når der er  trykket på knappen  

       og døren siger ''klik" 

 5)  Dørene må ikke åbnes over 90 grader da det beskadiger  

      den automatiske dørlukker. 

 

6)   I vores elevator er det kun  bunden og betjeningspanelet 

      der flytter sig, derfor må der ikke stå noget op af væggene. 

 

7)   Når elevatoren er læsset -(ikke overlæs) skal døren være  

lukket, inden du trykker etageknappen ned og knappen holdes 

nede under hele kørslen. 

8)  elevatoren giver et lille ryk, når den starter 

 

9)  På panelet er en nødknap til omgående stop - elevatoren 

      stopper også hvis du ikke holder knappen inde eller der trykkes på  

     betjeningspanelets overkant 

 

10) Har du brug for hjælp kan du anvende alarmknappen.  

       Bemærk at det koster mange penge, som brugeren skal betale, 

       hvis tilkaldet skyldes forkert betjening. 



Lån  projektoren: 

 

 

Du kan låne vores 

projektor, som 

giver dig mulighed for at vise dit PowerPoint på storskærm 

via din computer. Det vil være muligt at vise 

sportsbegivenheder, på storskærm. Så  tag initiativ til at 

indbyde til en sportsaften i selskabslokalerne. 

 

To trådløse mikrofoner: 

Holder du et arrangement i  

selskabslokalet, kunne du måske 

have brug for en mikrofon. 

 

Du kan til forstærker anlægget tilkoble to trådløse 

mikrofoner.  Spørg på kontoret efter dem, og få vejledning i 

hvordan de kobles til forstærkeranlægget. 
 

 

Der skal betales et depositum på 1000 kr. ved lån af projektor og mikrofon. 

  

 Der er rygeforbud i selskabslokalerne. 

     Rygere henvises til at stå  

     uden for lokalet. 



 

Godkendt af bestyrelsen august 2017 
Træder i kraft 1. oktober 2017 


