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Beslutningspapir:

Brug, udlån og leje af fællesudstyr

Dette beslutningspapir udstikker vores retningslinjer for udlån og udleje af foreningens udstyr. Hensigten er
at flest muligt personer og grupper får glæde af vores fælles grej, under hensyn til foreningens aktiviteter.
1. Rollespilsfabrikkens egne aktiviteter har førsteret
Foreningens egne aktiviteter, fx kampagner, sommerlejr og scenarier, har altid førsteret på brug af
foreningens udstyr. De betaler ikke leje og har ikke erstatningspligt ift. beskadiget udstyr.
For at undgå dobbeltbookinger, skal foreningens egne aktiviteter så vidt muligt booke det fællesudstyr, de
skal bruge, så tidligt som muligt, så resten af foreningen ved, hvad der er til rådighed hvornår, og så det er
tydeligt, hvornår der ikke kan lånes ud til tredjeparter.
2. Fabrikshold på tur har andenret
Fabrikshold på tur har andenret på brug af foreningens udstyr, og betaler ikke leje.
Hvis flere fabrikshold gerne vil bruge fabrikkens ting på samme tid, skal de koordinere mellem sig, hvem der
låner hvilke ting. Vi har ikke først til mølle, vi finder frem til en fælles aftale.
Der er en forventning om, at holdet i rimeligt omfang erstatter ting, der går i stykker under deres brug. Vi
stoler på hinanden, og på at vi kan vurdere det i det enkelte tilfælde, og har dermed frihed under ansvar.
3. Personligt udlån til fabriksmedlemmer
Rollespilsfabrikkens medlemmer kan altid låne foreningens udstyr, hvis det er ledigt. De betaler ikke leje.
Der er en forventning om at man i rimeligt omfang erstatter ting der går i stykker mens man har lånt dem.
Vi stoler på hinanden og på at vi kan vurdere det i det enkelte tilfælde, og har dermed frihed under ansvar.
Udlån af varevogn og minibus sker kun undtagelsesvist og efter regler fastsat af bilflådeadmiralerne.
4. Udlån og leje af udstyr til tredjeparter
Tredjeparter, der gerne vil låne vores fællesgrej, kan fx være firmaer, foreninger eller personer uden for
vores almindelige omgangskreds, der henvender sig om at låne grej, fx 50 børnesværd til et arrangement.
Det er således primært de henvendelser bestyrelsen får på mail, der er omfattet her.
Tredjeparter betaler i udgangspunktet et ”administrationsgebyr”, der dækker den tid, der bruges på at
klargøre og modtage udstyr, plus en lejepris pr. enhed. Ødelagt udstyr erstattes med nypris. Når der er
indgået lejeaftale med tredjepart, kan udstyret ikke lånes ud til Fabrikkens medlemmer i lejeperioden.
Prislisten er kun vejledende, og kan tilpasses til hvem tredjeparten er, så vi fx også kan låne/leje ud til en
lille forening med en god børneaktivitet. Det er op til den udlånsansvarlige at vurdere, hvilken type aftale
der skal indgås.
5. Sådan låner man grej helt praktisk
•

Fabriksmedlemmer, hold og scenarier mv. skal 1) tjekke af med kampagner, fabriksarrangementer
mv., at grejet er ledigt og derefter 2) skrive i fabrikkens kalender, præcis hvad de låner og hvor
længe. Kalenderen kan findes på fabrikkens forum via rollespilsfabrikken.dk. Er det udlån til et hold,
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så tag gerne initiativ til at koordinere med andre hold tidligt, hvis du ved der skal flere fabrikshold
afsted. Fabriksmedlemmer skal ikke koordinere med den låneansvarlige.
•

Tredjeparter, der vil låne grej, skal skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@rollespilsfabrikken.dk. Så
laver den låneansvarlige en konkret aftale der passer til behovet, ud fra de vejledende priser. Større
udlån til tredjeparter skrives ind i kalenderen af den låneansvarlige.

Er du i tvivl om et udlån?
Hvis man som fabriksmedlem har spørgsmål om et udlån, eller man er blevet spurgt om et udlån og er i
tvivl om det falder ind under udlån til en tredjepart, så skriv til bestyrelsen@rollespilsfabrikken.dk, så
hjælper den låneansvarlige med en afklaring.
Vejledende prisliste for udlån
Udstyr
Børnevåben
Børneskjold
Voksenvåben
Voksenkostume
Monsterdragt, inkl. våben
Telt
Administrationsgebyr

Stk.pris

Erstatningspris
Kr. 50
Kr. 50
Kr. 100
Kr. 200
Kr. 1.500
Kr. 1.500
Kr. 1.250

Papiret er efterredigeret efter stormødets ønske d. 29.06.22 med følgende tilføjelser:
-

Vejledende priser på telte

Kr. 650
Kr. 650
Kr. 850
Kr. 2.000
Kr. 50.000
Kr. 5.000
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-

Praktisk information om hvordan man låner

