
 

 

 
 
 

Rudegård Idrætsanlæg 
 

 Regler for lån af Foreningshuset 



 

2 
 

Generelt for 
Foreningshuset 
Foreningshuset ligger i forbindelse med Holtehal 1 på Kongevejen 460, 2840 Holte. 

Foreningshuset er godkendt til maximalt 50 personer. Foreningshuset indeholder mødefaciliteter 

med projektor, lærred, og højtalere. Der er også et anretter køkken.  

 

 

                                 
      

 

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningslovens bestemmelser, kan låne Foreningshuset 

gratis til møder, generalforsamlinger og lignende. 

Det er ikke muligt at leje Foreningshuset til private møder og arrangementer mm.  

 

Foreningshuset kan bookes alle hverdage fra kl. 08.00 – 23.00. 

Weekender fra kl. 08.00 – 23.00. 

 

Nøgle afhentes hos halinspektøren på Rudegård senest dagen før benyttelse. I forbindelse med 

brug i weekender afhentes nøgle senest torsdag.  

 

Aftal afhentning af nøgle med halinspektøren på tlf. 72 68 56 79 mellem kl. 09.00.-15.00 på 

hverdage. 

 

I Ung i Rudersdals åbningstid, må der ikke nydes alkohol eller ryges på terrassen. 



Åbningstid for Villaen ses på Ung i Rudersdals hjemmeside Ung i Rudersdal 

  

Det anbefales på forhånd at besigtige Foreningshuset. Besigtigelse kan aftales med 

halinspektøren på Rudegård på telefon 72 68 56 79 i tidsrummet kl. 09.00 – 15.00 på hverdage. 

 

 

 

Øvrige bestemmelser 
 

1. Møblerne har en fast opstilling i lokalet. Efter benyttelsen skal møblerne stilles tilbage som 

før arrangementet. 

 

2. Køkkenet i Foreningshuset er kun beregnet til anretning af mad. Det er ikke tilladt at 

tilberede mad i køkkenet. Mad skal enten være medbragt eller leveret udefra. Køkkenet 

indeholder ovn, kogeplader, opvaskemaskine, køleskab, kaffemaskine og elkedel. 

 

3. Der er begrænset service. Alt er noteret. Efter endt brug skal der vaskes op, og det hele 

sættes på plads. 

 

4. Bordene skal ved spisning være dækket med duge, som man selv medbringer.  

 

5. Fyrfadslys skal anbringes på tallerkener. Alle former for levende lys skal anbringes 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

 

6. Hvis der spilles musik, skal døre og vinduer være lukkede. 

 

7. Rygning skal foregå udendørs, da rygning indendørs ikke et tilladt.   

 

8. Støjende adfærd udendørs ved Foreningshuset må ikke finde sted, idet der skal tages 

størst muligt hensyn til de omkringboende.  

 

9. Efter endt brug skal der fejes. Foreningshuset, skal efterlades i ryddet stand. Spildte 

væsker som øl og sodavand skal tørres op. Ovn, kogeplader, køleskab, opvaskemaskine, 

kaffemaskine samt elkedel afleveres tømt og rengjort.  

 

10. Efter endt brug, samme aften, skal udearealerne rundt om Foreningshuset gennemgås og 

ryddes for henkastet affald, glasskår, cigaretskod og lignende. 

 

11. Al affald fra såvel inde- som udearealer puttes i sorte sække som lukkes forsvarligt. 

Sækkene sættes ved container på grusbane (bag Holtehal 2) 

 

12. Manglende oprydning: Hvis Foreningshuset med tilhørende køkken, køkkenudstyr, toiletter 

og udearealer ikke er efterladt i pæn og ryddet stand, jfr. ovenstående opkræves et beløb 

https://uir.rudersdal.dk/uir/temaer/ungecentre
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efter gældende takst fastsat af Kommunalbestyrelsen. I tilfælde af, at rengøringsselskab 

skal indkaldes, videresendes faktura på den faktiske udgift. 

 

13. Brugeren har til enhver tid den fulde erstatningspligt i forhold til Foreningshuset med dets 

inventar og løsøre, tilhørende lokaler, toiletter, udearealer m.m. 

 

Der henvises i øvrigt til Rudersdal Kommunes generelle regler for udlån og benyttelse af 

kommunens lokaler og udendørs anlæg med tilhørende oversigt over betalingstakster. 

 

 

 

 

Henvendelse om lån – 
booking 
 

Foreningshuset bookes via kommunens lokalebookingsystem bookingirudersdal.dk. 

 

Generelle spørgsmål om booking og lokalefordeling kontakt lokalebooking@rudersdal.dk  

 

 

Spørgsmål om det praktiske i forbindelse med dit arrangement i Foreningshuset skal rettes til: 

 

Rudegård Idrætsanlæg 

 Halinspektør 72 68 56 79 

san@rudersdal.dk 

 

https://booking-rudersdal.kmd.dk/
mailto:lokalebooking@rudersdal.dk
mailto:san@rudersdal.dk
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