
 

 

Ordensreglement for NFBL. 
 
 
   Al benyttelse af NFBLs besiddelser skal ske i overensstemmelse med, de af den 
siddende bestyrelse, vedtagne regler. 
 
Overtrædelse af aktuelt vedtagne regler kan medføre karantæne og i gentagelses tilfælde 
eller i særligt graverende tilfælde, eksklusion af NFBL. 
 
Kun medlemmer af NFBL kan lovligt opholde sig på matriklen og udøve bueskydning.  

Ikke-medlemmers ophold på matriklen og evt. deltagelse i laugets aktiviteter skal forud 
godkendes af en person fra bestyrelsen. 
 
Private arrangementer og brug af laugets udstyr skal forud godkendes af formanden. 
 
Sikkerhed.  Al færden på matriklen og adfærd på skydearealerne skal ske i 

overensstemmelse med gældende reglementer for skiveskydningsbanen og jagtbanen. 
 
Det er medlemmernes pligt at udvise den største hensyntagen til klubbens materiel, 
klubhus, de omkring liggende arealer, dyreliv og beplantning. 
 
Cykler, knallerter og biler: må kun henstilles på de anviste pladser.  Der skal køres 

langsomt og hensynsfulgt, til og fra matriklen. 
 
Husdyr: skal holdes i snor på matriklen og må ikke komme i klubhuset. 
 
Klubhuset: undgå unødig færdsel i klubhuset så slidtage og behov for rengøring 
nedsættes. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko. 
Personlige effekter må ikke efterlades i huset. 
Udvis størst mulig sparsommelighed ved brug af vand og el. 
 
    Meget få mennesker i denne verden nyder at rydde op, derfor skal du gøre det selv. 

Efter daglige aktiviteter (almindelig brug), møder og andre arrangementer skal klubhuset 
ryddes og rengøres før det forlades. 
Respekter møbelopstillingen i lokalerne og på terrasse. Hvis der flyttes på møblerne så stil 
dem på plads igen efter endt brug. 
 
Køkken.  Enhver der bruger køkkenet skal aflevere det i mindst samme stand, som det 

modtages. Alle er forpligtet til at rydde op efter sig selv. Benyttet service, gryder m.m. skal 
efter brug rengøres og sættes på plads. Ovn og borde skal være rengjorte. 
 
Køleskabet er ikke til privat brug - der må ikke henstå madvarer. 
Affald henlægges i affaldscontaineren uden for huset. 

Når huset forlades skal sidste m/k efterse, at alt lys er slukket, at skabe og døre er låst.  

Når området forlades skal alle bagstop være tildækkede og containere, hus og bom ved 

udkørslen skal sikres låst. 

                                                               God skydning. 

Bestyrelsen for NFBL   


