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1. Ophold

Alle personer, der opholder sig i musikøvehuset skal opføre sig ordent-
ligt, respektere stedet, udstyret og andre, udvise hø�ighed og iagttage 
god ro og orden.

Henstillinger fra musikkonsulenten og bestyrelsens medlemmer og 
suppleanter skal efterkommes.

2. Tobaksrygning

Tobaksrygning er forbudt i musikøvehuset. Tobaksrygning må ske 
udenfor bygningerne.

3. Alkohol

Personer under 18 år må ikke drikke alkohol eller alkoholiske drikke i 
musikøvehuset. Forbuddet gælder også udenfor bygningerne.

4. Oprydning

Efter brug af lokalerne skal der ryddes op. Dette gælder uanset at 
lokalerne ikke blev taget i brug i denne stand.

Oprydning indebærer - men er ikke begrænset hertil - at alt skrald mv. 
�ernes, herunder �asker, kopper, glas og bestik, blade, magasiner, papir, 
trøjer, sko, bluser, teeshirts, caps, halstørklæder, vanter og handsker, 
solbriller, iPods, trommestikker, plastikstykker, papstykker, plastikposer, 
CD’er, DVD’er, gigbags, kabler og ledninger, kvitteringer og boner, 
ørepropper, plastre, stearinlys, nuddelposer, papkasser, �amingo, 
plektrer osv.

Efterladte e�ekter bliver destrueret.

Oprydning omfatter også opvask, aftørring af borde og stole og om 
nødvendigt fejning.

5. Lyd og larm

Hvad nogen opfatter som musik opfatter andre som larm. Derfor skal 
alle døre og vinduer holdes lukket, når der øves.

Medlemmer må benytte musikudstyret i opholdsrummet, såfremt dette 
ikke er til gene for andre.

6. Brug af musikudstyr

Musikudstyr, der tilhører Lydpotten, må kun anvendes af medlemmer. 
Udstyret må ikke �ernes fra lokalerne; dette betragtes som tyveri og 
anmeldes til politiet.

Udstyr, der ikke tilhører Lydpotten, må naturligvis ikke anvendes, 
medmindre der foreligger en aftale med ejeren.

Udstyret skal bruges iht. vejledninger og med almindelig sund fornuft. 
Udstyret skal sættes på plads efter brug.

Er udstyret defekt, skal dette meddeles musikkonsulenten straks.

7. Straf og sanktioner

Overtrædelse af ordensregler kan medføre bortvisning, karantæne, 
udsmidning og/eller forbud mod ophold i musikøvehuset.

Musikkonsulenten og bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan 
sanktionere overtrædelse af ordensreglerne uden varsel.

8. Klage

Klage over straf eller sanktion for overtrædelse af ordensreglementet 
kan ske til bestyrelsen.

Skriftlig klage skal indgives til bestyrelsen senest 14 dage efter det 
forhold, der gav anledning til klagen.

Bestyrelsen kan behandle klager, der er indgivet for sent, hvis særlige 
omstændigheder taler derfor.


