Hvem kan låne lokaler
Stevns Kommune stiller kommunale lokaler (undtagen rådhuset) til rådighed for:
 Foreninger hvis vedtægter er godkendt efter reglerne i Folkeoplysningsloven.
 Andre foreninger, politiske partier, studiekredse, almennyttige organisationer, pensionist
og efterlønsforeninger/klubber, frivillige organisationer, støtteforeninger, institutioner,
m.m.
Faste ugentlige bookinger foretages af Kultur- og Fritid en gang årligt i foråret, for den kommende sæson der løber fra sensommer til forår året efter.
Bookning til enkeltstående arrangementer sker enten via Kultur- og Fritid eller ved henvendelse
direkte til det aktuelle sted.
Der kan ikke lånes lokaler til private og kommercielle formål.
Det er ikke muligt at overnatte i kommunale haller og mødelokaler.
Ønsker man at overnatte på en skole træffes der særlig aftale med skolen.
Ved Stevns Fyrcenter træffes der særlig aftale med Kultur- og Fritid.
Ved evt. salg af øl, vin og spiritus skal arrangøren selv sørge for spiritusbevilling hos politiet.
Børneattester
Foreninger skal i forbindelse med anvisning af lokaler afgive erklæring på tro og love om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der
som et led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Kultur- og fritid kan fratage foreningen retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis Kultur- og
fritid bliver opmærksom på, at en forening ikke indhenter børneattester hvis foreningen er forpligtet
hertil.
Prioritering ved lokaletildeling
I tilfælde af to eller flere foreninger eller andre initiativtagere ønsker at benytte samme lokale på
samme tidspunkt, anvendes følgende prioriteringsrækkefølge ved tildelingen af lokalet.
1.
2.
3.
4.

Kommunens egne aktiviteter.
Foreninger med aktiviteter for børn og unge.
Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
Aktiviteter for voksne

Ved tildeling af lokaler og udendørs anlæg, der er særligt egnede for handicappede, sker tildelingen
af disse lokaler normalt forud for al anden tildeling af lokaler, dog undtaget kommunens egne aktiviteter.
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