Alkoholbevillingen i Aulum Fritidscenter
Vejledning, regler og holdninger

Bestyrelsen i Aulum Fritidscenter har løbende drøftet og afstemt holdninger til
hvorledes vi ønsker, at alkoholbevillingen i AFC skal administreres. Disse holdninger
har vi af hensyn til vore interessenter, som jo primært er kommunen, foreningerne der
står bag AFC og sidst men ikke mindst de mange idrætsudøvere og gæster der dagligt
kommer i Aulum Fritidscenter, nedfældet i nedennævnte punkter.
1. Det er bestyrelsen overordnede holdning, at udskænkning af alkohol som
hovedregel kun må ske i forbindelse med mødeaktiviteter, hvor der på forhånd
er bestilt lokaler.
2. Der må som hovedregel ikke sælges alkohol over disken i cafeteriet. Enkelte
undtagelser herfra kan være ved større arrangementer, hvor cafeteriet indgår
som en naturlig del. Som eksempel accepteres det, at der til
fodboldboldklubbens 1. holds kampe sælges øl i cafeteriet eller på stadion. I
samme genre kan der naturligvis være lignede arrangementer, såsom messer
og udstillinger. Bestyrelsen kan som eksempel også godt acceptere, at
gårdhaven på varme sommeraftener, sammenlignes med et bestilt mødelokale.
Det er vigtigt for bestyrelsen at præcisere, at udskænkningen ved sådanne
arrangementer er stramt styret, da vi ikke på nogen måder vil sammenlignes
med et værtshus.
3. Det er krav, at cafeteriet signalerer, at det er sted hvor alle kan komme og er
velkomne. Derfor er det ikke stedet, hvor der synligt er alkohol i køledisken,
eller hvor der i dagligdagen er placeret eksempelvis fadølsanlæg mv.
4. Alkoholbevillingen administreres af den ansatte forpagter efter de anvisninger
bestyrelsen til enhver tid udstikker, og efter de gældende lovregler på området.
Det er forpagterens ansvar, at personalet er kendt med de gældende regler, og
de holdninger der fremgår af nærværende notat. Såfremt forpagteren ved
forskellige arrangementer får hjælp af andre (typisk foreninger) til udskænkning
af alkohol, er det forpagterens ansvar, at de pågældende kender reglerne for
udskænkning af alkohol. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at
bestyrelsen under INGEN omstændigheder kan acceptere, at udskænkes
alkohol til unge under 18 år, og den holdning SKAL alle være bekendt med.

Ovennævnte er vedtaget på AFC´s bestyrelsesmøde den 23. september 2004
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