
HUSORDEN
Rev. 17/11/2021

Lejer (privatperson eller organisation, der har indgået aftale med udlejer) er ansvarlig for sine gæsters optræden
og handlinger samt for at overholde denne husorden.

Max antal personer
Festsalen er godkendt til 180 personer (80 siddende).
Café 17 er godkendt til 150 personer (55 siddende).
Dog max 258 personer i Festsalen og Café 17 samtidig.

Restauration / selskabslokale
Da Døveforeningen af 1866s selskabslokaler ligger i et beboelsesområde, er der skærpede regler for at undgå
støjgener fra musik / højrøstede gæster.

Musik
Det er ikke tilladt at medbringe liveband, DJ eller eget musikanlæg.
Døveforeningen stiller et musikanlæg til rådighed for udlejningen. Der er installeret elektronisk lydbegrænsning
på musikanlægget. Grænsen ligger på 86/81 dB(A) for Festsalen og 85/80 dB(A) for Café 17.

Der må først tændes for særligt larmende musik efter kl. 16:00 af hensyn til dem, der arbejder i huset.

Det er ikke tilladt at have åbne vinduer og døre mens musikken kører. Åbnes vinduer/døre efter kl. 22 om
aftenen, vil anlægget automatisk skrue musikken ned.

Efter kl. 24:00 er særlig larmende musik ikke tilladt. Musikken skal slukkes kl. 02:30. Lokalerne skal være forladt
senest kl. 03:00. Dette er lejers ansvar.

Døveforeningen vil have en ansat vagt til stede ved aftens- og nattearrangementer (efter kl. 22:00). Den
vagthavende befinder sig i et tilstødende lokale og vil kl. 02:30 kigge forbi for at sikre, at musikken er slukket.

Konstateret brud på ovennævnte regler vil medføre, at depositum fratrækkes.

Udendørsarealer
Lejere af Søjlesalen kan benytte den overdækkede gård til venstre for Søjlesalen.
Lejere af Festsalen kan benytte den åbne gård til højre (nedgang via bagtrapperne)

Der er  jf. restaurationslovens §33. ingen adgang til baggårdene mellem kl. 18:00-07:00, idet baggårdene ligger i
et beboelsesområde, og der skal udvises hensyn til naboernes nattesøvn.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i hele ejendommen. Der henvises til baggården th eller tv frem til kl. 18:00.
Efter kl. 18:00 henvises der til gaden.

Cigaretter og skodder skal placeres i de dertil tilhørende askebægere og skraldespande.

Andet
1866 lejer ikke lokaler ud til ungdomsfester - heller ikke med forældretilstedeværelse. Lejer skal være over 26 år.
Det er ikke tilladt at benytte tegnestifter, søm, tape el. lign. på vægge, døre eller vindueskarme.
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