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Lokalerne udlejes udelukkende til personale eller nuværende studerende på
Informationsvidenskab, Medievidenskab, Digital Design og/eller Journalistik.
Arrangementet må ikke være af privat karakter (altså skal det være i forbindelse med
specialereception, julefrokost for et studiehold, vejledningsarrangementer, el.lign.).
3. parts-arrangementer må tidligst begynde kl. 18 på hverdage og skal være afsluttet
senest kl. 02.00. I weekenden må arrangementer afholdes i tidsrummet 10.00 til 02.00.
Forud for afholdelse af arrangement er denne skriftlige aftale læst og godkendt af en
repræsentant fra 3. parten og Fredagsbar.dk. Aftalen skal underskrives af samme
repræsentant for 3. parten, der personligt hæfter for alle udgifter i forbindelse med
arrangementet herunder eventuelle skader på bygninger, lokaler og inventar.
Baren opkræver et depositum for brugen af lokalerne på DKK2.000. Beløbet stilles som
sikkerhed for udbedringen af eventuelle skader på lokaler og/eller inventar. Depositum skal
overføres senest 5 dage inden arrangementet til:
o Reg: 2316
o Kontonummer: 0745 780 113
Depositum tilbagebetales senest 10 dage efter arrangementets afholdelse medmindre der
er opstået skader, som 3. part hæfter for.
Senest kl. 08.00 den følgende hverdag efter et arrangement, skal der være ryddet op og
gjort grundigt rent i lokalerne og på udendørsarealerne. 3. part har alene ansvaret for
dette. Baren stiller rengøringsmidler til rådighed og anviser, hvad rengøringen indebærer
(anvisninger findes på side 2 i dette dokument).
Baren kan kræve kompensation på op til DKK1.000, hvis rengøringen er mangelfuld.
Der må ikke stilles borde, stole eller andet foran de to nødudgange, der findes i hver ende
af lokalet, hverken under eller efter arrangementet. Disse døre må heller ikke åbnes
unødigt.
Der er altid minimum én pulverslukker at finde i lokalet. Denne er placeret ved nøddøren
tættest på baren.
Det er ikke muligt at låne anlæg eller højtalere.
Det er ikke muligt at få adgang til barområdet i lokalet.
Det er ikke muligt at købe drikkevarer af Fredagsbar.dk.
Fredagsbar.dk stiller ikke køleskab til rådighed.
Fredagsbar.dk er på ingen måder ansvarlig for genstande, tøj, el.lign., der efterlades eller
glemmes under eller efter brug af lokalerne.

Ovenstående vilkår for lån af Fredagsbar.dk’s lokaler er godkendt d. _____________________
af: repræsentant for 3. part: ______________________________________________________
samt repræsentant for Fredagsbar.dk: ______________________________________________
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Rengøringsmidler findes bag den hvide dør på gangen, som går op mod 1. sal. Her findes et
depotrum under trappen, hvor rengøringsmidler er opbevaret.
Alle borde og stole tørres grundigt af med en våd klud.
Andre overflader, f.eks. bardisk og vindueskarme, tørres ligeledes af.
Gulvet vaskes grundigt efter at være blevet fejet. Et godt fif til gulvvaskningen er at hælde
vand med lidt sæbe ud på gulvet, hvor det er beskidt, og derefter ”smøre” vandet ud over
gulvet med en tør gulvklud. Når kluden ikke længere kan suge det beskidte vand op, skiftes
den ud med en tør gulvklud og processen gentages. Særligt beskidte plamager kan med
fordel lægges i blød.
Arealerne foran toiletterne og ved indgangen vaskes ligeledes.
På toiletterne skal vask og armatur tørres af, gulvet vaskes og skraldeposer tømmes.
Alt skrald smides ud i den blå container for enden af bygningen.
Udenfor samles eventuelt skrald og glasskår op og smides ud.
Der må ikke efterlades skrald eller pant i lokalerne.
Våde klude og andre rengøringsartikler samles pænt i førnævnte depotrum under trappen
og alt stilles på plads igen.

