
Vilkår for midlertidig brug af lokalerne på Bülows Kaserne 

Udlån af lokalerne på foreningsgangen sker efter først-til-mølle princippet og 
via booking på https://fredericia.halbooking.dk/. 

Vi forbeholder os retten til, efter forudgående information af brugerne, at 
annullere alle aftalte udlån, såfremt det måtte blive nødvendigt. 

For at låne lokalet skal følgende fremsendes, umiddelbart efter booking af 
lokale til receptionen@ucf.dk: 

 Referat fra seneste generalforsamling 





Foreningens vedtægter 

Tro og Love-erklæring om børneattester (skabelon findes online, der 
hvor du booker lokalerne) 

Adgangsforhold 

Der skal anvendes en adgangschip til Bülows Kaserne, som kan afhentes på 

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia. 
Uddannelsescentrets åbningstider er: mandag til torsdag 8.00 – 15.30, fredag 

8.00 – 14.00. 

Chippen afleveres umiddelbart efter arrangementets afholdelse. 

Chippen giver adgang til porten i gården (som lukker automatisk), 
indgangsdøre og ét specifikt lokale på foreningsgangen. For at låse dørene på 

kasernen op skal chippen holdes på låsecylinderen indtil den blinker grønt, 
hvorefter cylinderen skal drejes. Samme procedure gentages for at låse døren, 

hvor cylinderen blot drejes den modsatte vej. 

Der er handicapvenlig adgang til foreningsgangen med elevatoren i kasernens 
sydøstlige hjørne. 

Parkering 

Det forefindes et begrænset antal parkeringspladser i gården. 

Lokaler 

I lokalerne på foreningsgangen forefindes borde og stole til det angivne antal 
personer i bookingsystemet. Der forefindes ikke yderligere inventar i lokalet, 

og der er ikke internet i bygningen. Der er pt. 37 stole i tekøkkenet som kan 
lånes og sættes retur efter brug. 

 Lokale S101 kan rumme max 15 personer (der er pt. 2 borde og 8 stole i 
lokalet) 

Lokale S102 kan rumme max 8 personer (der er pt. 1 langt bord og 8 stole i 
lokalet) 

Lokale S103 kan rumme max 8 personer (der er pt. 2 borde og 8 stole i lokalet) 

Lokale S104 kan rumme max 8 personer (der er pt. 2 borde og 8 stole i lokalet) 
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Lokale S105 kan rumme max 8 personer (der er pt. 1 bord og 4 stole i lokalet) 

Lokale S106 kan rumme max 8 personer (der er pt. 1 bord og 4 stole i lokalet) 

Lokale S107 kan rumme max 30 personer (der er pt. 2 borde og 8 stole i 

lokalet 

Lokale S108 kan rumme max 35 personer (der er pt. 2 borde og 8 stole i 

lokalet 

Lokale S109 kan rumme max 30 personer (der er pt. 1 bord og 4 stole i lokalet) 

Lokale S107+S108+S109 kan rumme max 95 personer (der er pt. 5 borde og 

20 stole i lokalet) 







Toiletter 

Der forefindes toiletter i begge enderne af foreningsgangen. Henholdsvis 
toiletter i det sydøstlige hjørne og toiletter i det sydvestlige hjørne. 

Tekøkken 

Der forefindes et tekøkken med bordplade og håndvask i det sydøstlige hjørne 

af foreningsgangen. Elkedel, service mm. medbringer brugerne selv. 

Rengøring, affald og afrejse 

Det påhviler brugerne at rengøre lokalet efter brug. Rengøringsmidler 

forefindes i depotrummet på gangen. Lokalet afleveres pænt og ryddeligt. 

Alt affald lægges i de sorte affaldscontainerne udenfor. Alternativt vil der 
blive fremsendt en regning på 300 kr. pr. times efterfølgende rengøring. 

Erstatningsansvar 

Brugerne er erstatningsansvarlige for evt. inventar, bygningsdele mm. som 

måtte blive ødelagt efter gældende dansk lovgivning. 

 


