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Lån af lokale i Frivilligcenter Helsingør 
 
Som medlem af Frivilligcenter Helsingør er det gratis at låne mødelokale og køkken på 2. sal samt 
to mindre mødelokaler på 1.sal - alle ugens dage indtil kl. 23, derefter går alarmen.  
Reservation efter ”først-til-mølle” på: 49 21 50 60. 
Lokalet afleveres i samme stand, som det blev modtaget. Man vasker selv op, og tømmer 
opvaskemaskinen. Skrald medtages og hældes i affaldscontainere i gården ved cykelskurret. 
Af hensyn til sikkerheden må der maximalt være 65 personer på hele etagen/ 2. sal.  
 

Nøgle 
Indgang er via trappen med en sort nøglebrik, som skal afhentes inden brug. Nøglebrikken skal 
bruges både ved gadedøren og indgangsdøren på 1. og 2. sal. 
 
Køkkenfaciliteter 
Der er mulighed for at lave kaffe og the og for at tilberede mad i køkkenet. Få evt. instruktion i ovn og 
opvaskemaskine. 
 
I skal medbringe: 
Mad og drikkevarer, kaffe/te  
Viskestykker, håndklæder og karklude, hvis det er et stort arrangement.  
 
Frivilligcentret har – som I kan bruge: 
Kaffemaskine og filtre, termokander, service, bestik, gryder, potter og pander, fade og skåle 
 

Toiletter 
Der er to toiletter, hvoraf det ene er et handicaptoilet. 
 

Rygning forbudt 
Også på balkonen. Det er en kommunal bygning. 
Der må ryges på gaden ved indgangen til Aktivitetscenter Hamlet, hvor der er opsat askebæger.  

 
Alkohol 
Frivilligcenter Helsingør opfordrer til, at der kun serveres vin/øl i forbindelse med spisning, og kun i 
begrænsede mængder.  
 

Inden I går: Rydde op - så lokalerne er klar til næste forening: 
- vaske op og sætte på plads 
- tørre borde af, og- feje/vaske gulv hvis der er blevet spildt 
- skraldesække skal i de grå affaldscontainere over for cykelskuret  
- madrester tages med hjem eller smides ud 
- tjek toiletter, at de er rene til de næste 
- låse indgangsdør og gadedør. Nøglebrikken afleveres i kontorets åbningstid. 
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