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Klubhuset 
 
 
 
 
FK73’s klubhus er bygget af borgere i Kragelund – i samarbejde med 
mange af medlemmerne.  
Det blev bygget i 1983/84. 
Klubhuset ”hører” under FK73, dog laves der separat regnskab. 
Klubhuset har en bestyrer ansat, som står for den daglige drift såsom 
indkøb, rengøring og fordeling af vagter. Derudover er der en frivillig 
kasserer og et ”team” af frivillige, som på skift passer kiosken  
 
I klubhuset er der et kontor med bl.a. kopimaskine og div. 
kontorforbrugsartikler som kan benyttes af udvalgene til 
foreningsarbejde. Hvis man opdager at der mangler kopipapir eller 
andre ting, så kontakt sekretæren som sørger for disse indkøb. I 
kontoret er der også skabe som udvalgene kan bruge til at opbevare 
rekvisitter, papirer mm. Desuden er der et stort loftsrum hvor større 
rekvisitter kan opbevares. Det er primært festudvalgets ting som står 
der, men andre udvalg må også stille ting derop, ligesom man må 
låne af hinandens – blot man giver besked. Husk at holde orden.  
 
Åbningstiderne i klubhusets kiosk aftales efter behov. Fra marts – 
oktober er der åbent tirsdag, torsdag efter fodboldtræningen – samt til 
senior hjemmekampe. Efter seniorfodboldkampe er der happy hour 
1 time efter kampen, hvor der sælges øl/vand til fordelagtige priser i 
klubhuset.  

Al booking af klubhuset sker via bestyreren. Ændringer af allerede 
planlagte arrangementer skal også ske til bestyreren, f.eks. ved 
flytning af fodboldkampe . Booking til møder og lign., hvor man 
”klarer sig selv” - skal ske min. en uge før og man kan låne en nøgle 
af bestyreren. 
 Booking til arrangementer, hvor der ønskes hjælp til arrangementet 
(pasning af kiosk/bar m.v.) skal som udgangspunkt planlægges min. 
3 uger før arrangementet 
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Klubhuset udlejes ikke, men til gengæld kan klubhuset 
lånes vederlagsfrit af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt 
medhjælpere i klubhuset. Klubhuset kan dog kun lånes på 
tidspunkter, hvor FK 73 ikke selv har aktiviteter i huset. Klubhuset 
skal forlades rengjort og affald være fjernet. Der aftales nærmere med 
bestyreren. 

Andre foreninger i lokalområdet har mulighed for at afholde 
arrangementer som f.eks. møder, fester og generalforsamlinger i 
klubhuset. Dette sker efter nærmere aftale, herunder at egne 
drikkevarer ikke medbringes i klubhuset. Andre foreninger kan kun 
anvende klubhuset i det omfang at FK 73 ikke selv skal bruge huset.  

I øvrigt forventes det at brugerne af klubhuset selv sørger for at stole, 
borde, lamper m.v. sættes på plads efter brug.  

Forslag og gode idéer til klubhuset er altid velkomne. 

Nye hjælpere til klubhuset er også altid velkomne – omfanget af 
hjælpen bestemmes af den enkelte. En vagt f.eks. hver 14. dag, eller 
tilbud om praktisk hjælp til oprydning, maling etc. er  en god hjælp! 

 

 

 


