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Lyngby Almennyttige Boligselskab 
1705 Sorgenfrivang I 
 
 

ORDENSREGLER FOR MOTIONS- OG VELVÆREKLUBBEN I SORGENFRIVANG I 
 
 

1.  For at blive medlem af motions- og velværeklubben i Sorgenfrivang I, skal du være lejer af en 

bolig i Sorgenfrivang 1. Kun personer over 18 år kan blive medlem af klubben.  
Familiemedlemmer, der bor fast i vedkommende medlems lejemål, har mulighed for at bruge 
klubbens faciliteter. Dette vil dog altid ske på velkommende medlems ansvar. 
Personer under 15 år må kun bruge klubbens faciliteter, når et medlem eller en ældre person fra 
samme husstand er til stede. 
Personer der ikke bor i Sorgenfrivang 1, har ikke adgang til klubben –ej heller i følgeskab med et 
medlem. 
 

2.  Indmeldelse til motions- og velværeklubben sker skriftlig. 

Medlemskabet koster DKK 500,- pr. år. Beløbet refunderes ikke i forbindelse med udmeldelse af 
klubben eller fraflytning af lejemålet. 
Ved indmeldelse forpligter du dig til at overholde motions- og velværeklubbens ordensregler. 
 

3.  Nøgle- / adgangskort udleveres mod en betaling af et depositum på DKK 100,-.   

Nøgle- / adgangskort skal afleveres ved udmeldelse af klubben eller fraflytning af lejemålet. Kan 
nøgle- / adgangskort ikke tilbageleveres opkræves der DKK 200,- i erstatning. 
 

4.  Motions- og velværeklubben er åben alle ugens dage i tidsrummet kl. 06:00 – kl. 21:00. 

 

5.  Inden du begynder at træne skal du indskrive dig i klublokalets kalender med navn og 

nøglenummer.    
 

6.  Alle medlemmer kan reservere klublokalet til eget træningsformål på alle ugens dage. Du kan 

dog højst have én (1) reservation ad gangen og én (1) reservation gælder for én (1) time. 
Reservationen sker ved at skrive dit navn og nøglenummer i klublokalets kalender. 
 

7.  Alle der træner i klublokalet skal bruge indendørs (rent) fodtøj. Udendørs fodtøj skal placeres i 

skostativet på væggen. Når der trænes på mave- / rygebænk eller øvelsesmåtte skal en håndklæde 
bruges som underlag. Efter træning er du forpligtet til at rydde op og lufte ud i klublokalet. 
  

8.  Det er ikke tilladt at ryge i klublokalet. 

 

9.  Brug af træningsredskaber m.m. sker på eget ansvar. 

 

10.  Medlemmer og familiemedlemmer som bruger motions- og velværeklubbens lokaler skal selv 

sørge for at have en personlig ulykkesforsikring.  
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Sorgenfrivang 1, Lyngby Almennyttige Boligselskab eller bestyrelsen for Sorgenfrivang I, kan på 
intet tidspunkt stilles til ansvar for skader, som medlemmer eller dens familiemedlemmer 
eventuelt pådrager sig i forbindelse med anvendelsen af klubbens redskaber. 
 

11.  Er der flere der ønsker at bruge samme træningsredskab, kan redskabet maksimalt benyttes i 

20 minutter ad gangen. 
 

12.  Klublokalet må af sikkerhedshensyn maksimalt benyttes af tre personer på samme tid. Alle 

skal i forbindelse med træning vise hensyn til hinanden. 
 

13.   Skader i lokalet eller på inventar meldes straks til ejendomskontoret. Skader forvoldt ved 

forsætlighed skal erstattes af skadevolderen subsidiært det ansvarshavende klubmedlem. 

 
14.  Du må ikke efterlade personlige træningsredskaber eller andre ejendele i klublokalet.  
 
15.  Når du forlader klublokalet, skal du slukke for strømkrævende redskaber, lydanlæg og lyset, 

samt låse døren efter dig. 

 
16.  Overholder du ikke ordensreglerne vil dit medlemskab blive ophævet og nøgle- / adgangskort 

blive inddraget/spærret. 
 
 
Jeg kvitterer hermed for at have læst og accepteret ovenstående ordensreglement: 
 
 
Dato: ___________/____________________________ / 20___ 
 
 
Navn:_______________________________________________ 
 
 
Adresse: ____________________________________________ 
 
 
Medlemsnummer / hhv. nøglenummer: ___________________ 
 
Depositum:__________________________________________ 
 
Underskrift: _________________________________________ 
 
 
 
Revideret og godkendt af afdelingsbestyrelsen, 27. august 2012 

 


