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Hvilken type er min aktivitet? 
Kontakt altid daglig leder i SamBiosen for særskilt aftale omkring åbne stævner og offentlige 
arrangementer. 
 
Faste foreningsaktiviteter for foreningens medlemmer 
F.eks. fast træning, kampe mv.  
 

• Gratis brug af lokaler. 
• Lokalerne efterlades som de modtages. Dvs. at alt håndtering af opstillet udstyr samt rengøring som 

går ud over almindelig rengøring skal gøres af brugerne, medmindre andet er aftalt. 
o Det være sig: opstilling/nedpilning af bander, net, mål eller andet. 

 
Lukkede arrangementer i foreningen 
F.eks. afslutningsfester, interne stævner for medlemmer. 

• Gratis brug af lokaler 
• Køkkenet kan lånes til madlavning efter aftale. Alle drikkevarer skal købes i SamBiosens café. Der må 

ikke medbringes drikkevarer udefra. 
• Lokalerne efterlades som de modtages. Dvs. at alt håndtering af opstillet udstyr samt rengøring som 

går ud over almindelig rengøring skal gøres af brugerne, medmindre andet er aftalt. 
o Det være sig: opstilling/nedpilning af bander, net, mål eller andet. 

OBS! Der gives ikke adgang til køkkenet til bestyrelsesmøder. 
 

Åbne stævner 
F.eks. stævner med holdtilmelding fra andre klubber (dvs. betaling for deltagelse med henblik på 
dækning af turneringsomkostninger – gælder ikke kommerciel indtjening) 
 

• Gratis brug af lokaler. 
• Der skal altid aftales og betales for ekstra rengøring, opstilling mv. i forbindelse med turneringer, 

stævner mv. 
• Al mad og drikke sælges af SamBiosens café. Der må ikke medbringes mad og drikke. 

* Ved større arrangementer SKAL der laves særskilte aftaler ift. rengøring, cafédrift. 
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Offentlige arrangementer 

F.eks. Stævner, turneringer med entreindtægt eller salg af varer 
 

• Lokaletilskud frafalder. Der tilbydes dog medlemspriser for leje af lokaler: 

Priser for lokaleleje er: 
Lokale Pris pr. time Pris pr. dag 
Kultursal 265 kr. inkl. Moms 1200 kr. inkl. Moms 

 
Idrætshal 265 kr. inkl. Moms 1200 kr. inkl. Moms 

 
Lille aktivitetsrum 100 kr. inkl. Moms 475 kr. inkl. Moms 
Opholdslokaler ved skydebaner 150 kr. inkl. Moms 700 kr. inkl. Moms 

 
• Der skal altid aftales og betales for ekstra rengøring, opstilling mv. i forbindelse med turneringer, 

stævner mv. 
• Al mad og drikke sælges af SamBiosens café. Der må ikke medbringes mad og drikke. 

 
 
 
 
 
Kategorisering af nuværende stævner/arrangementer: 
 
Faste foreningsaktiviteter 
Alle nuværende foreningsaktiviteter 
 
Lukkede arrangementer i foreningen 
Badminton julefrokost 
 
 
Åbne stævner 
SIK fodbold Julecup og lokalturneringer 
Ø-stævne (skytter) 
Samsø Open i Dart (større stævne. Der skal laves særskilt aftale) 
Samsø går i Hundene. 
Træningslejr for SIK Taekwondo. 
 
Offentlige arrangementer 
Gymnastikopvisning 
Samsø Marathon 
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