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Aftale om afholdelse af arrangement 

på AST’s fællesarealer 
Ansøgning: 

Undertegnede:____________________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________________ 

 

Ønsker at anvende fællesarealerne i: 

Anneberghus_____ Torbenfeldthus______  Sandbygård______ 

 

Til et privat arrangement d._________________ Ca. antal gæster:___________ 

Opstillet telt ved pergola (Maks. 4x8 M):    Ja____        Nej_____                         Tlf. Nr. ________________  

Mail:______________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bekræftelse fra bestyrelsen 

Bestyrelsen bekræfter hermed, at arrangementet kan afholdes i henhold til reglerne. 

Dato:____________  Repræsentant for bestyrelsen:__________________ 

Gårdfester 
Alle gårdfester eller andre fester og arrangementer på foreningens fællesarealer skal på forhånd godkendes 
af bestyrelsen. 
 
Det påhviler andelshaver at indhente eventuelle andre, nødvendige tilladelser iflg. politivedtægten. 
Andelshaver har fuldt ansvar for festens forløb. Ansvar for skade på person eller ejendom påhviler 
andelshaver efter almindelige erstatningsregler. 
 
Oprydning m.m. skal være tilendebragt senest kl. 12.00 dagen efter.  

 
Musik og støj 
Musik, sang og højtråben samt højlydt benyttelse af musikinstrumenter, radio, TV m.v. skal ske med 
fornødent hensyn til øvrige beboere. Musik og støj må aldrig finde sted i tidsrummet imellem kl. 22:00-
07:00 (søn- og helligdage kl 22:00-09:00) af hensyn til de øvrige beboere - hverken i gårde eller i lejligheder. 
 
I særlige, enkeltstående tilfælde, og når de omkringboende i god tid forinden er orienteret, kan højlydt 
musik tillades uden for dette tidsrum i lejligheden, men aldrig for åbne vinduer. Musik og sang, der har 
karakter af øvelse eller undervisning, og som er til gene for omkringboende, er ikke tilladt. 
 
Undertegnede er gjort bekendt med reglerne for arrangementer på AST’s fællesarealer, og bekræfter dette 
ved sin underskrift. Overtrædelse af reglerne kan medføre, at undertegnede nægtes at benytte 
fællesarealerne til fremtidige arrangementer. Endvidere giver jeg tilladelse til, at mit navn og adresse 
fremgår af bookingkalender på AST’s hjemmeside. 
 
Dato: ________________ Underskrift: _________________________________________________ 


