Lån af mødelokaler
og samtalerum
Frivillighedens Hus – for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Velkommen til Frivillighedens Hus
Denne folder indeholder praktiske informationer og husregler i
forbindelse med lån af vinduer, kælderrum, møde- og samtalerum i Frivillighedens Hus.
Nøglebrik
Nøglebrikken giver jer adgang til huset alle
dage inkl. weekend kl. 6-23:45.
Det eneste det kræver er, at formanden for
den frivillige sociale og sundhedsfremmende
forening udfylder en nøglebrikformular og
afleverer den til frivillighedskonsulenten.
Herefter tildeles foreningen en firecifret kode,
der skal benyttes ved ankomst til huset.
• Ved ankomst til huset scannes nøglebrikken
ved at køre brikken forbi alarm scanneren,
som er vist på billedet. Alarmscanneren er placeret to steder
ved bagindgangen. Den første scanner er placeret ved skydedøren ud mod parkeringspladsen, og den anden er placeret ved
bagdøren ved køkkenet. Den firecifrede kode indtastes kun ved
bagdøren ved køkkenet, og der afsluttes altid med firkant.
• Når I, som de første, er kommet ind ad
skydedøren ud mod parkeringspladsen,
lukker og låser skydedøren automatisk efter
jer. For at komme ud igen skal nøglen
drejes med uret hen på pilene som viser
begge veje. Herefter kan I komme ind og
ud ad skydedøren fra begge sider.
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• Når I forlader huset som den sidste, skal nøglen drejes mod uret
og helt hen til venstre, hvorefter I går ud ad skydedøren, som låses
automatisk.
• Til sidst holdes nøglebrikken op foran scanneren i 10 sek.
Herefter er huset låst. Dette gøres kun ved bagdøren ved køkkenet.
Hoveddøren ud til Perlegade
Når I ønsker at benytte skydedøren ud til
Perlegade, skal piletasterne i boksen til venstre
benyttes – man benytter ikke nøglerne.
• Start med at låse dørlåsen i midten på
skydedøren op – den skal drejes mod uret.
• Tryk efterfølgende på pilen, som peger
nedad mod automatisk til den lyser grøn. Herefter åbner og lukker
skydedøren automatisk.
• Når I forlader huset, skal I trykke på pilen, der peger opad mod
”lukket”, til den lyser rødt, hvorefter skydedøren låses.
• Husk efterfølgende at låse dørlåsen i midten på skydedøren
– den drejes med uret. Skydedøren ud til Perlegade kan kun
aktiveres indefra.
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Alarm
Hvis alarmen udløses, er der et telefonnummer til kontrolcentralen på nøglebrikken, I skal
ringe til. I skal oplyse et kodeord, som bekræfter, at I hører til huset. Dette kodeord udleveres af Frivillighedskonsulenten.
Når I ankommer til huset som de første via
bagindgangen, vil I møde en afspærring med
røde stropper ved sofaarrangementerne.
Løft op i stroppeholderne og kør dem langsomt
til venstre, og hvis I forlader huset som de sidste, skal de sættes på igen.
Hjertestarter
Hjertestarter findes ude på
bygningen ved Perlegade 48.
Der er grønne orienteringspile i
huset, der viser vej til hjertestarteren.
Rygning
Frivillighedens Hus er røgfrit.
Levende lys
Brug af stearinlys er som udgangspunkt ikke tilladt, men kan i særlige
tilfælde aftales.
Skillevæg
Uden for normale åbningstider er det ikke
tilladt at benytte skillevægsdøren ind til det
Sønderjyske Køkken. Køkkenet har over
vågningskamera og et alarmsystem, som er
slået til uden for normale åbningstider.
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Hvem
Frivillighedens Hus stiller vederlagsfrit mødelokaler til rådighed for
frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger hjemmehørende i
Sønderborg Kommune.
En forudsætning for at imødekomme ønske om lån af lokale er:
• At lokalet anses for egnet til det ansøgte formål, og at benyttelsen
er forenelig med lokalets primære anvendelse
• At lokalerne ikke bruges til arrangementer af privat karakter
• At en myndig person påtager sig ansvar for, at lokalet afleveres i
forsvarlig stand og påtager sig et eventuelt erstatningsansvar
• At benyttelse er tilendebragt senest kl. 23.45, samt at lokalerne i
almindelighed ikke udlånes på helligdage eller i udvalgte ferieperioder.
Ved brug af lokalerne gøres der opmærksom på følgende:
• Det er ikke tilladt at sætte kiler i automatiske døre
• Ved brug af husets mobile projektor medbringes egen bærbar pc
• Lokaler efterlades i opryddet og forsvarlig stand
• Vinduer og døre lukkes efter brug
• Lyset slukkes efter brug.
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Frivillighedens Hus tilbyder følgende mødelokaler:
• Mødelokale 1 60 personer
• Mødelokale 2 14 personer
• Mødelokale 3 8 personer
• Mødelokale 4 18 personer
Frivillighedens Hus tilbyder lån af projekter og klaver, som skal bookes
sammen med mødelokalet.
Lokaletildeling sker løbende efter først til mølle princippet.
Tildeling/booking:
Lokalerne tildeles umiddelbart efter henvendelse eller mailansøgning
om lokaleudlån. Besked om tildeling sker hurtigst muligt.
Ønsker I at booke et mødelokale, gøres det via følgende mailadresse:
frivillighedenshus@sonderborg.dk
eller ved at ringe til Sundhedscentrets sekretariat på tlf. 88 72 41 82.
Sundhedscentrets sekretariat har ansvaret for bookning af de anviste
lokaler. Hvis der er sammenfald i ansøgningerne, sikrer Sundhedscentrets
sekretariat, at der sker en afklaring af, hvordan tildelingen kan foregå.
Hvis det er påkrævet, kan der via Frivillighedens Hus indkaldes til et
fordelingsmøde.
Afmelding af bookede lokaler
Hvis en planlagt aktivitet må aflyses, meddeles dette
Sundhedscentrets sekretariat hurtigst muligt.

Side 6

Brug af skabe og kælderrum
Frivilligheden Hus tilbyder skabe og kælderrum til opbevaring af
foreningernes materiale.
• Opbevaringen er på eget ansvar
• Det er tilladt at benytte en hængelås til kælderrummene
• Det er tilladt at opsætte reoler og hylder efter aftale med
Frivillighedens Hus
• Der er ingen rengøring af skabe eller kælderrummene
• Lyset i kælderen tænder og slukker automatisk
Hvis I ønsker at høre mere om mulighed for opbevaring, kan
frivillighedskonsulenten kontaktes.
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Bookning af vinduer
Frivillighedens Hus tilbyder udlån af tre store vinduer ud mod
Perlegade. I de bookede vinduer kan foreningerne dekorere og opsætte information om jeres foreningsaktiviteter, hvis foreningen eksempelvis
ønsker at synliggøre et arrangement.
Når der udstilles i vinduerne ud til Perlegade, må gardinerne ikke trækkes for.
Følgende vinduer kan bookes fra én til maks. 14 dage ad gangen:
• Vindue 1
– er tættest på Jernbanegade
• Vindue 2
– er det midterste vindue i huset
• Vindue 3
– er tættest på Føtex (det har en mindre
radiator forneden i vinduet).

Side 8

Det Sønderjyske Køkken
Der er mulighed for at bestille mad og drikke i Det Sønderjyske Køkken. De tilbyder et bredt udvalg af drikkevarer, kaffe, the, mad, bagværk,
kager og lignende. Eksempelvis koster en kande kaffe 20 kr.
Ønsker I at bestille mad til større eller mindre mødearrangementer,
kan dette nemt arrangeres ved at kontakte:
Jesper Kock:
Tlf. 51 22 23 94
mail@jesperskockkerier.dk

Sune Axelsen:
Tlf. 22 47 50 10
sune@detsoenderjyskekoekken.dk

Der er også mulighed for lave kaffe, the eller mad i husets køkken.
Kaffe, the eller mad fra køkkenet må ikke nydes i caféområdet ved
Det Sønderjyske Køkken.
I køkkenet i Frivillighedens Hus findes:
• opvaskemaskine
• kaffemaskine
• el-koger
• køleskab
• komfur og ovn
• service til 40 personer
• støvsuger
• rullebord.
Når I bruger køkkenet i forbindelse
med lån af lokaler, afleveres køkkenet altid i opryddet og forsvarlig
stand, og vinduer lukkes efter brug.
• Rent service i opvaskemaskinen skal stilles på plads, og det brugte
service stilles i opvaskemaskinen, der sættes i gang.
• Affaldsposer bæres ud til affaldscontainer ved parkeringspladsen.
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Sofaarrangementer
Sofaarrangementerne kan ikke bookes, men kan benyttes af husets
brugere hver dag.
Ansvar
Brugerne hæfter for skader på udstyr, inventar m.m., som måtte opstå
under brugen af lokalet. Det gælder ikke skader på grund af almindelig
slidtage.
Mangler og defekter
Konstaterer I mangler eller defekter på udstyr og materialer, beder vi jer
venligst give besked til frivillighedenskonsulenten.
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Kontaktperson:
Johnny Gammelgaard Alfsen,
frivillighedskonsulent
joal@sonderborg.dk • Tlf. 27 90 69 30
Frivillighedskonsulenten træffes i huset
hver dag kl. 10-12 og yderligere
kl. 15.30-17.30 om torsdagen.
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Frivillighedens Hus
Perlegade 50
6400 Sønderborg
frivillighedenshus@sonderborg.dk

