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Udlå nsreglement 

§ 1. Med henvisning til § 7, stk. 7, i vedtægt for Seniorfoto- og Videoklub (klubben) har klubbens bestyrelse 

fastsat dette reglement. 

 

§ 2. Med ”udlån” mener vi, at en genstand forlader klubbens område eller benyttes, når dette sker uden at 

være en del af klubbens aktivitet. 

 

§ 3. Et medlem af klubben har kun ret til at låne en genstand, hvis genstanden ikke skal benyttes til en 

klubaktivitet i samme periode som udlånet. 

Stk. 2. Andre har ikke ret til at låne klubbens ejendele. 

Stk. 3. Som en udtagelse til dette gælder, at klubbens tv-skærm, der er opsat i lokalet, som klubben 

benytter, også må anvendes af de øvrige seniorklubber, der har til huse i lokalerne.  

 

§ 4. Bestyrelsen udarbejder en liste over de genstande, der kan udlånes til klubbens medlemmer. 

Genstandene skal have fastsat en værdi inden for et interval af 500 kroner. 

Stk. 2. Indtil en sådan liste er udarbejdet, skal formand eller næstformand fastsætte en værdi ved udlån.  

 

§ 5. Klubbens formand eller næstformand står for udlånet.  

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem har ret til at låne en genstand, hvis der opstår uenighed 

mellem medlemmet og formand eller næstformand. 

 

§ 6. For ethvert udlån gælder, at genstanden skal leveres tilbage i den stand, den er udlånt.  

Stk. 2. Er genstanden blevet beskadiget eller ødelagt i forbindelse med udlånet, skal låneren erstatte 

genstanden efter den værdi, der er fastsat i henhold til § 4. 

 

§ 7. For ethvert udlån gælder, at genstanden skal leveres tilbage til den aftalte tid. 

 

§ 8. Ved lån af genstande med en værdi på 2.000 kroner og derover skal medlemmet betale et depositum 

på 10 % af den fastsatte værdi.  

 

§ 9. Medlemmer, der låner en genstand, skal skrive under på en erklæring om,  

 hvilken  genstand, der er lånt 

 hvornår den skal leveres tilbage 

 hvilken værdi, medlemmet skal betale til klubben, hvis genstanden ikke leveres tilbage, eller er 

blevet ødelagt eller beskadiget under udlånet 

 om der er betalt depositum og i givet fald, hvilket beløb. 

 

§ 10. Formand eller næstformand giver medlemmet erklæringen og depositum tilbage, når genstanden er 

leveret retur i den stand, den er udlånt. 

 

§ 11. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem ikke skal betale for den lånte genstand, hvis genstanden er 

blevet ødelagt eller beskadiget under udlånet. 


