Dato: 22. januar 2016

Regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og udendørs
anlæg i Ringsted Kommune
Ringsted Kommune udlåner ledige, egnede offentlige lokaler og udendørs anlæg
til folkeoplysende virksomhed (jf. Folkeoplysningsloven).
Lån af offentlige lokaler er vederlagsfrit.

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Ringsted Kommune kan udleje ledige kommunale haller og udendørsanlæg til
private formål. Lejen for haller fastsættes som en omkostningsbestemt leje, mens
den for udendørsanlæg fastsættes som en tendentiel omkostningsbestemt leje.
Prisen for leje af haller og udendørsanlæg fremgår af den kommunale
takstoversigt.

Tel.: +45 57 62 62 00
Dir.: +45 57 62 62 43
Fax.: +45 57 62 62 10
Mail.: FBC@RINGSTED.DK
Sag: 06-26778
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Lån og leje af lokaler og udendørsanlæg.

EAN: 5798007642457
CVR-nr.: 18957981

Offentlige lokaler i Ringsted Kommune udlånes i det omfang, de ikke benyttes til
offentlig virksomhed.
Team Fritid og Frivillighed forestår udlån af lokaler, med disse undtagelser:

Åbningstid
Man.-Torsdag 11-15
Fredag 11-13
Telefontid:

Udlån af haller er uddelegeret til Halfordelingsudvalget, der udpeges af Ringsted
Idrætsunion.

Man.-Tirsdag 10-15
Onsdag-Lukket
Torsdag 10-15

Udlån af lokaler til enkeltstående arrangementer administreres af de enkelte
institutioner.
Udlån af udendørsanlæg forestås af de enkelte institutioner, dog ikke
Klosterlunden, Ringsted Lystanlæg og Benløse Bypark, hvor udlån administreres
af Ejendomsstaben.
Udlån af ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg sker efter denne prioritering:
1. Aktiviteter for børn og unge under 25 år (godkendte foreninger under
Folkeoplysningsloven).
2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning
hertil.
3. Aktiviteter for voksne.
4. Øvrige brugere / andre aktiviteter, herunder udlejning til private formål.

Fredag 10-13

Godkendte folkeoplysende foreninger og organisationer, der er hjemmehørende i
Ringsted Kommune, kan låne offentlige lokaler til folkeoplysende aktiviteter og
undervisning og andre aktiviteter i tilknytning til disse, fx kulturelle eller sociale
arrangementer.
Alment velgørende foreninger (defineret som foreninger mv., der kan modtage
gaver, som er fradragsberettigede jf. Ligningsloven § 8A) kan ligeledes låne
kommunale lokaler og udendørs anlæg. De prioriteres som øvrige brugere/andre
aktiviteter.
Vejledning om ansøgning findes på http://ringsted.dk/borger/kultur-fritid/laan-ogleje-af-lokaler, ligesom Team Fritid og Frivillighed kan kontaktes.
Lånte lokaler skal efterlades i samme stand og med samme møblering, som de
blev modtaget. Det betyder bl.a., at låner/lejer hæfter for eventuelle skader på
bygning og inventar opstået i forbindelse med låners brug af lokalerne.
Ved udlejning af udendørsanlæg til enkeltstående arrangementer, skal lejer
reetablere de benyttede arealer, således at de afleveres i samme stand, som de
blev overtaget.
Låner/lejer er forpligtet til at overholde de retningslinier, der er gældende for
brugen af de lånte/lejede lokaler og udendørsanlæg. Disse retningslinier kan
variere fra institution til institution. Låner/lejer er forpligtet til at have kendskab til
de gældende retningslinier og at overholde disse.
Overnatning i kommunale lokaler kan ske efter godkendt ansøgning. For
overnatning betales en af Byrådet godkendt takst.
Afbestilling af reserverede lokaler og udendørsanlæg skal ske så tidligt som
muligt. Ved afbestilling senere end 7 dage før lokalerne skulle være brugt eller ved
udeblivelse, opkræves et administrationsgebyr til dækning af påløbne
omkostninger.
Ved entrégivende arrangementer, hvor der er adgang for andre end
foreningen/organisationens egne medlemmer, betales leje efter de af byrådet
fastsatte takster.
Kommunale haller på mindst 600 m² og udendørs anlæg, kan udlejes til private
formål. Private arrangementer prioriteres som ”øvrige brugere / andre aktiviteter”.
Anden leje (dog ikke til private fester) af kommunale lokaler kan kun ske, hvis det
falder inden for kommunalfuldmagtens rammer.
Tilsagn om lån og leje af lokaler og udendørs anlæg kan kun gives for en sæson
ad gangen, dvs. for perioden 1. august til 31. juli.

Godkendt af Byrådet den 13. maj 2008
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Tillæg til regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler, haller og
udendørs anlæg i Ringsted Kommune (sag nr. 10-13193)
Kultur- og Trivselsudvalget har den 17. december 2012 godkendt, at frivillige
sociale foreninger sidestilles med folkeoplysende foreninger med hensyn til udlån
og udleje af lokaler.
Klasselokaler og andre egnede lokaler på skoler kan være af interesse for frivillige
sociale foreninger. Proceduren for udlån er den samme som for folkeoplysende
foreninger, Udlånet varetages dels i Team Fritid og Frivillighed, dels af skolerne
selv (ved enkeltstående arrangementer).
Lokaler stilles til rådighed til frivillige sociale foreninger.
Loven kræver at kommunen skal stille lokaler til rådighed for folkeoplysende
foreninger, hvorfor disse har fortrinsret frem for frivillige sociale foreninger.
Idrætsegnede lokaler kan ikke udlånes til de frivillige sociale foreninger, da
fordelingen af disse forhåndsdisponeres til idrætsforeninger under
folkeoplysningsloven.
Grupper som udfører frivilligt socialt arbejde, men ikke er formelt organiseret, kan
også låne lokaler, når de opfylder følgende krav:
-

Gruppen udfører frivilligt socialt arbejde.
Kontaktpersonen er bosiddende i Ringsted Kommune
Kontaktpersonen er ansvarlig i forhold til Ringsted Kommune
Gruppens formål og aktiviteter er beskrevet skriftligt og fremsendt til
Ringsted Kommune
Gruppen har en liste med navn og kontaktoplysninger på gruppens
medlemmer

Foreninger der ikke får stillet vederlagsfrie lokaler til rådighed
Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget har truffet principbeslutning om,
at f.eks. grundejerforeninger ikke får stillet lokaler til rådighed til f.eks. afholdelse
af generalforsamlinger.
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