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Lokalebooking i Seniorhus Odense igennem Frivilligcenter Odense 

Version, august 2021 

 

Værd at vide om… 

1) Coronaretningslinjer  s. 1 
2) Mødeforplejning i Seniorhus Odense s. 1 
3) Retningslinjer og praktiske info s. 2 

 

 

1) Coronaretningslinjer 

Når I som medlemsforening benytter mødelokaler i Seniorhus Odense, skal I altid følge myndighedernes 

generelle og aktuelle retningslinjer og regler. Desuden gælder følgende konkrete forhold: 

• Corona-hensyn i Seniorhus Odense: Se folderen her  
 

• Symptomer på Corona: Har du eller én af jeres deltagere symptomer på Corona, må I ikke benytte 
huset. Se denne folder. 

 
 

2) Mødeforplejning i Seniorhus Odense 

 
Når I bruger mødelokaler i Seniorhus Odense, skal forplejning som udgangspunkt bestilles igennem 
Seniorhusets egen café.  
 
OBS: Bestilling skal ske senest onsdag kl. 14.00 i ugen inden arrangementet finder sted.  
 
Bestilling og kontakt 
Du kan se menuen, kontaktinformationer og en bestillingsformular her 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs
https://seniorhusodense.dk/wp-content/uploads/eksterne-foreninger-retningslinjer_17.06.2020.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Symptomer-090720.ashx?la=da&hash=B409FD341FC2AD1A8923EE768ED2536668A99199
https://seniorhusodense.dk/cafeen/saadan-bestiller-jeg/
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3) Retningslinjer og praktiske info 

 
Retningslinjer for brug af Seniorhusets lokaler: 

 

Vigtigt: Læs retningslinjer for brug af Seniorhusets lokaler her 
 
 
Adgangsforhold - Nøglebrik 
For at bruge lokalerne i Seniorhuset skal I hente en nøglebrik på Frivilligcenterets kontor på 2. sal i 
Borgernes Hus åbningstid. Hvis IKKE I har mulighed for det, skal I kontakte os og vi laver en kuvert med 
nøglen som kan hentes på vores kontor. 
Efterfølgende skal nøglebrikken afleveres i Frivilligcenterets postkasse udenfor Seniorhuset. 
  
Oprydning: 
I er ansvarlig for at efterlade lokalet i samme stand, som I modtog det. Bordene bedes stilles på plads jf. 
den bordopstillings-plan, der hænger i lokalet. 
  
Priser og lokaleoversigt: 
Find priser og se lokalerne via oversigten på vores hjemmeside 

 
OBS: Frivilligcentret er jeres “indgang” og kontakt til Seniorhus Odense. Spørgsmål til brug af huset skal 
derfor klares via os på forhånd (tlf. 21 16 02 54), da det ikke kan forventes, at der personale til stede i 
Seniorhuset, som kan hjælpe jer.  

https://www.frivilligcenter-odense.dk/wp-content/uploads/2020/08/Det-b%C3%B8r-du-vide-n%C3%A5r-du-lejer-lokale-i-seniorhuset-april-2020.pdf
https://www.frivilligcenter-odense.dk/for-foreninger/foreningsservice/lokaleudlaan/laan-et-moedelokale-i-seniorhus-odense/

