
Lån af lokaler i  
Frivilligcenter Helsingør  

 
 
OBS – særlige foranstaltninger under Coronakrisen 
Vi følger regeringens og kommunens anbefalinger, så vi holder afstand for at passe på hinanden. 
Derfor må der max opholde sig 10 personer på hver etage, da der skal være 2 meter mellem alle. Det lille 
lokale kan ikke benyttes. 
 
Kontoret holder kun åbent mandag kl. 10-13, så det er som udgangspunkt i dette tidsrum, man skal hente 
nøgler. Det er nødvendigt med en telefonisk aftale inden man møder op, for at undgå, at vi er for mange 
forsamlet. 
 
I opstartsfasen er det ikke muligt at anvende køkkenet, så man skal selv sørge for at tage evt. 
forplejning/service med hjemmefra. 
 
Lokalerne kan bookes i følgende tidsrum: mandag efter kl. 13, tirsdag efter kl. 14. onsdag efter kl. 15, 
torsdag hele dagen, fredag efter kl. 14 samt hele dagen både lørdag og søndag. Når I booker et lokale, skal I 
venligst skrive i titlen hvor mange deltagere i forventer. 
 
Vi hænger retningslinier for brug af lokalerne op i frivilligcentret, så I bedes orientere jer i disse, når I 
ankommer. 
 
 
 
 
Lokaler, der kan lånes: (Obs det lille lokale på 1. sal kan pt. ikke lånes og der må max være 10 i de andre) 
1. sal lille lokale (max 5 personer), 1. sal stort lokale (max 14), BUF 1. sal (max 16), 2. sal (max 35).                                   
 
OBS! BUF-lokalet på 1.sal er først tilgængeligt på hverdage efter kl. 16.00 (torsdag kl. 17.00) 
 
Som medlem af Frivilligcenter Helsingør er det gratis at låne mødelokale og køkken alle ugens dage indtil kl. 
23.30, derefter går alarmen. Lokalerne bookes via vores hjemmeside.  
Lokalet afleveres i samme stand, som det blev modtaget. Man vasker selv op, og skrald hældes i 
affaldscontainere i gården ved cykelskuret. 
 
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.  
På 1. sal, skal der yderligere bruges en nøgle - denne forefindes i en nøgleboks på væggen ved det lille 
mødelokale. Få koden når du henter nøglebrikken. 
 
Køkkenfaciliteter (Obs køkken kan ikke benyttes pt.) 
 
I skal medbringe: 
Mad og drikkevarer, kaffe/te  + engangsservice (Frivilligcentrets kaffemaskiner og service etc. kan IKKE 
benyttes) 
 
Toiletter 
Toiletter, hvoraf det ene er handicaptoilet, forefindes på 2. sal. Toiletter på 1. sal kan benyttes efter kl. 16 
(17 torsdage). 
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Rygning  
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 ryd venligst op - så lokalerne er klar til næste forening: 
- vask op og sæt på plads 
- tør bordene af 
- skraldeposerne skal i Hamlets grå affaldscontainere over for cykelskuret  
- madrester tages med hjem eller smides ud 
- tjek toiletter, at de er rene til de næste 
- lås indgangsdør og gadedør. Nøglebrikken afleveres i kontorets åbningstid eller lægges i vores postkasse. 
 
Vicevært Martin: 4186 9366 
 
 


