
VESTHALLEN 
 

Ordensreglement 
 

1. Der er kun adgang for personer med relation til de foreninger og 
klubber, der har fået stillet hal eller gymnastiksal til rådighed, 

og adgangen gælder kun, i det tidsrum lokalet benyttes. 
Der skal være ansvarlige ledere til stede for opsyn. 

2. Det er strengt forbudt at betræde gulve i hal og gymnastiksale med 
udendørs fodtøj. Ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber, 

knopper og med såler der smitter af. 

3. Alt boldspil på gang- og opholdsarealer er forbudt. 

4. Det er forbudt, at bruge harpiks eller andre former for klæbemidler 
i hallen, men i særlige tilfælde kan der dispenseres herfra. 

Dette medfører, at der skal betales for efterfølgende rengøring. 

5. Tobaksrygning i hallen er strengt forbudt. 

6. Redskaber og net opstilles og sættes på plads efter anvisning fra 
hallens personale indenfor den aftalte tid. 

7. Papir og affald må ikke henkastes i hallens lokaler eller på trapper, 

men skal anbringes i de dertil opsatte affaldskurve. 

8. Der må ikke medbringes mad- og drikkevarer, hvilket strider mod 

forpagtningsaftalen. 

9. Råben og støjende adfærd er forbudt og påtales af hallens personale. 

Ved gentagelse kan halinspektøren idømme den pågældende en 
tidsbestemt karantæne fra hallen. 

10. Lejere er erstatningspligtige for de skader, der er forvoldt af brugerne, 
uanset hvor det sker indenfor hallens område. 

Alle skader skal omgående meddeles hallens personale. 

11. Personalets henstillinger og anvisninger skal efterfølges. 

Foreninger og klubber har pligten til, at orientere deres ledere og 
medlemmer herom. 

12. Hallen har ikke ansvar eller erstatningspligt ved tyveri eller 
beskadigelse af personlige ejendele. 

Disse ejendele kan evt. afleveres til hallens personale for opbevaring. 

13. Det er forbudt, at henstille cykler op ad hallens bygninger, de skal 
anbringes i de dertil opstillede stativer ved hovedindgangen. 

14. Hallen lukker 30 minutter efter sidste aktivitet. 
Cafeteriet, hallen og omklædningsrum skal herefter være forladt. 

15. Hal og gymnasstiksale skal efterlades i samme stand som modtaget. 

16. Der er parkering forbudt på vendepladsen foran hallen uden gyldig 

P-tilladelse. 

17. Hunde må ikke medtages i hallen. 
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