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RHFK har fået et nyt lokale til afvikling af møder og sociale aktiviteter, hvilke vi selvfølgelig er 
glade for og ønsker at fastholde igennem lang tid.  
 
Derfor er det fra bestyrelsens side bestemt, at den bedst mulige måde at fastholde lokalet på er 
ved at liste nogle retningslinjer for brugen af lokalet. Der ud over gælder det, at rummet bliver 
brugt i overensstemmelse med idrætsparkens regler og at det gode samarbejde med idrætsparken 
og Hørsholms kommunes center for kultur og fritid bevares. 
 
Adgang til lokalet. 

- Nøgle/chip til lokalet udleveres til, af bestyrelsen, udvalgte personer. Grundlaget er en 
individuel vurdering foretaget af bestyrelsen. 

- Lokalet lukkes for alle, når den nøgleansvarlige forlader stedet. Nøglen/chip kan dog 
overdrages til medlemmer af bestyrelsen, ungdomsudvalget eller trænere for 
seniorholdene i en kort periode.  

- Der bør være klare aftale med nøgleansvarlige om åbne/lukketidspunkter, således møder 
og arrangementer kan afvikles efter planen. 

- De nøgleansvarlige skal være bekendt med alarmer og adgangsforhold til lokalet. 
- Den primære indgang er via idrætshallens hovedindgang og ad gangen. 
- Der henvises til, at døren i gavlen mod skaterparken benyttes som indgang, når lokalet er 

åbent/ i brug. 

 
Brugen af rummet. 

- Salg i baren skal være via mobilepay, med mindre andet er aftalt.  
- Den baransvarlige sørger for, at der altid er et minimum udvalg i baren. 
- Alt udstyr (musik, tv, spillekonsoller, spil osv..) kan frit benyttes med respekt for 

udstyret og de øvrige brugere af lokalet og idrætscenteret. 
- Vejledninger i brug af udstyr bør være tilgængelig og synligt i lokalet. 
- Fejl og mangler i lokalet, bedes man kontakte repræsentanter fra bestyrelsen eller 

ungdomsudvalget. Liste bør være tilgængelig og synlig i lokalet. 

 
Ønsker du som medlem af floorballklubben, at benytte lokalet til arrangementer med øvrige 
medlemmer, så tag venligst kontakt til en nøgleansvarlig og lav en aftale. 
 
Nøgleansvarlig: Johnnie Christensen tlf. 51 54 60 14 

 


