
Lokaledisponering i Forsamlingshuset Nødebo Kro 

 

Ansvar for lokaleanvendelsen: 

Driftsudvalgsformanden har ansvaret for lokaleanvendelsen i forsamlingshuset inden for 

overordnede rammer, som er godkendt af bestyrelsen efter indstilling fra Driftsudvalget. 

Den daglige koordinering af lokaleanvendelsen varetages af viceværten med ansvar over for 

Driftsudvalgsformanden. 

Udlejning til private, lukkede arrangementer (f.eks. fester, møder, konferencer, kurser m.v.) sker i 

henhold til retningslinjer og prisliste godkendt af bestyrelsen efter indstilling fra Driftsudvalget. 

Udlejning til arrangementer med offentlig adgang (med eller uden entré) kan kun ske med 

godkendelse fra Kulturudvalgsformanden eller dennes stedfortræder. 

 

Intern prioritering af lokaleanvendelsen: 

Fast ene-anvendelse af lokaler og vilkår herfor skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra 

Driftsudvalget (p.t. Togklubben, Væveklubben, Billard samt til dels NB værksted) 

Hver tirsdag aften er salen og krostuen fast reserveret til afvikling af banko. 

Fredag, lørdag og søndag i uge 34 er hele Kroen fast reserveret til afvikling af loppemarked. 

Nytårsbal-gruppen reserverer et år i forvejen en fredag/lørdag i januar til afvikling af nytårsbal. 

Kulturudvalget reserverer et år i forvejen på en række tidspunkter i perioden september-april, 

hvor salen forventes brugt til kulturarrangementer med offentlig adgang. Det er primært søndage 

samt den første og sidste fredag i de pågældende måneder. 

Skulle der under kulturudvalgets planlægning opstå behov for at kunne anvende et reserveret 

tidspunkt til andet formål (herunder især udlejning), kan kulturudvalgsformanden eller dennes 

stedfortræder tage stilling til en konkret anmodning om at frigøre den pågældende dato. 

Så snart de detaljerede planer for kulturarrangementerne er lagt fast, frigøres ikke anvendte 

reservationer til andre formål. 

Nødebogrupper kan gratis benytte forsamlingshusets lokaler ad hoc i det omfang, de ikke er 

udlejede eller er disponeret til andre formål. Brug af lokaler skal altid aftales med viceværten. 

Nødebogrupper der ønsker at anvende lokaler på faste ugentlige tidspunkter (f.eks. spiseklubber, 

bridgeklub, Nøddeknækkerne, tango, hip-hop, ballet etc.) skal have dette godkendt af 

driftsudvalget, og grupperne skal acceptere at benytte et andet lokale eller eventuelt aflyse, hvis 

det faste tidspunkt bliver inddraget til udlejning eller skal benyttes til et kulturarrangement. 

Gratis brug af lokaler i forsamlingshuset forudsætter, at eventuelle drikkevarer købes i caféen. 
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