Indledning
For at sikre den bedst mulige udnyttelse af klubbens lokaler, der samtidigt sikrer
medlemmernes adgang og giver en forpagter mulighed for at drive en profitabel
forretning, har bestyrelsen opstillet disse retningslinjer.

Lokaler
I klubhuset på Klausdalsbrovej, råder klubben over følgende lokaler:
Mødelokale (til venstre for indgang)
Udvalgsrum (adgang via baggang)
Klublokale (med Café disk)
Inderste klublokale
Ovenstående lokaler må ikke bruges til opmagasinering eller lignende af nogle af parterne.

Inderste klublokale
HJGK har råderetten til lokalet til åbningsturnering, DGU arrangerede turneringer,
ranglisteturneringer og klubmesterskab og lignende større arrangementer
Cafeen har i øvrigt råderetten herudover
Uden for sommersæsonen i perioden 1. november til og med 31. marts, kan inderste
klublokale reserves til aftenbrug mandag til torsdag fra kl. 19.00–23.00 til brug for andre
sociale aktiviteter. Lokalet kan kun reserveres til medlemmer af HJGK og kun i samråd
med cafeen.
Bestyrelsen vil i august/september måned behandle alle ansøgninger om brug af lokalerne
på faste tider i den følgende vintersæson. Bestyrelsen vil herefter offentliggøre, hvem som
kan bruge lokalerne på faste dage i vintersæsonen. Såfremt Cafeen ønsker at bruge det
tildelte lokale kan dette ske med et varsel på mindst 14 dage og højst 1 gang månedligt.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at der kun er mulighed for at reservere det
inderste klublokale, da klublokalet altid skal være tilgængeligt for medlemmer
Det skal samtidigt nævnes, at det inderste klublokale skal efterlades i samme stand, som
da det blev modtaget.
Som overordnet regel gælder at klubbens lokaler står til rådighed for klubbens
medlemmer og at foldevæggen i cafeområdet normalt er trukket fra, således at hele
cafeområdet virker åbent og tilgængeligt
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Mødelokale
Mødelokalet vil kunne disponeres (bestilles) i Golfbox efter følgende retningslinier:
Reservation af lokale foretages af sekretariatet men vil af alle kunne ses i Golfbox.
Alle tider kan reserveres via sekretariatet som vil indføre reservationer i Golfbox

Klublokale (med Café disk)
Klublokalet skal altid være tilgængeligt og kan ikke reserveres.

Udvalgsrummet
Udvalgsrummet kan ikke reserveres.

Mødelokalet i klubhuset på Marbæk
Lokalet kan reserveres til golfrelaterede arrangementer. Lokalet må i henhold til lejeaftalen
med Ballerup Kommune ikke anvendes til private fester. Reservation sker ved henvendelse
til sekretariatet.
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