
ALLE der bruger øvelokalerne SKAL være tilmeldt, og SKAL betale for brugsret. Tilmelding på www.godset.net/play 

Ved ændring af bandnavn, adresse, udskiftning af bandmedlemmer mv. skal Godset have besked straks. 
SMS 30897886 eller mail til godset@kolding.dk 

Skulle der mod forventning være fejl på et instrument, sanganlæg eller andet i lokalet, skal der gives besked til Godset: 
SMS 30897886 eller mail til godset@kolding.dk 

Personer under 18 år må under ingen omstændigheder drikke øl eller spiritus på Godset. For personer over 18 år er det  
tilladt at nyde et par øl i øvelokalerne i forbindelse med øvning. Besiddelse af hash eller andre illegale rusmidler er forbudt 
og medfører omgående bortvisning. Ingen fest/koncerter i øvelokalerne, overnatning i øvelokalerne er også strengt forbudt! 

Alle nye brugere af øvelokalerne skal modtage information og betjeningsvejledning i brug af de opstillede sanganlæg samt, 
for øvelokale 10, 12 og Music Lab, i brug/tilslutning af instrumenter. Er dette ikke sket, skal der rettes henvendelse til Gods-
ets personale med det samme.

Det er også brugernes og dermed dit ansvar at renholde de fællesarealer hvor du / I bevæger jer. Du SKAL rydde op efter dig 
selv – OGSÅ i Jægerstuen og ved automaterne, således at disse kan vedblive at være til gavn for dig og andre. 

Lokalerne skal efterlades i opryddet tilstand, kommer I til et lokale, som ikke er ryddet op, skal dette straks meddeles på 
Godset: SMS 30897886 eller mail til godset@kolding.dk Tomme flasker skal fjernes. Skønner personalet, at der er for store 
ophobninger af flasker, fjernes de. 

Når man tildeles et fast øvelokale aftaler i selv øve tider. Brugsretten til øvelokalerne gælder lige meget for alle – Nye såvel 
som ”gamle” i lokalet. Ved tvister kan Godset mægle, men vi opfordrer til, at I agerer voksent og modent og selv finder løs-
ninger på øvetider og rengøring. 

Rengøring af øvelokalerne skal brugerne selv sørge for. De skal holdes i pæn stand. Orkestrene i de enkelte øvelokaler  
aftaler indbyrdes, hvem der gør rent hvornår. Der står rengøringsmaterialer og støvsuger ved jægerstuen til udlån.

De tilhørende depoter er KUN til baggear, der tages i brug ved øvning og er IKKE til opmagasinering af hverken PA-anlæg 
eller andet, ikke øve relateret grej.  

Der må under ingen omstændigheder fjernes eller lånes instrumenter fra hverken øvelokale 10, 12 eller Musiclab. Det er  
heller ikke tilladt at bruge hinandens instrumenter, medmindre dette er aftalt med ejeren af det lånte. 

Ved skade på Godsets inventar eller instrumenter/sanganlæg skal personalet straks have besked. Strenge kan man trække 
i automaten. Tænk på den næste guitarist der skal bruge guitaren (særligt for lokale 10/12). Sanganlægget er et sanganlæg 
og må ikke anvendes som f.eks. guitarforstærker.   

Ved forsætlig skade på - eller uforsvarlig omgang med de tilrådighedstillede sanganlæg/instrumenter, lokaler- forbeholder 
Godset sig ret til fuld erstatning for det ødelagte.  

Ændringer i øvelokalet er IKKE tilladt, herunder maling, ophæng, indretning o. lign. Eventuelle ønsker skal godkendes af 
 Godset. 

I forhold til forsikring af dine instrumenter m. v på Godset er du IKKE dækket. Derfor opfordrer vi til, at du enten kontakter  
dit eget forsikringsselskab for at høre om de dækker eller tegner en forsikring specifik til dette formål. 
Godset er IKKE erstatningspligtig på nogen måde! 

Hvis ovenstående regler ikke overholdes udstedes en skriftlig advarsel. Brydes reglerne igen efter denne, er det  
bortvisningsgrundlag. 

Herudover er det til enhver tid brugernes pligt, at rette sig efter de anvisninger Godsets personale giver. 

Kontakt godset på SMS 30897886 eller mail til godset@kolding.dk eller telefon 79 79 10 60 eller besøg os på  
www.godset.net.
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