
 
 
 
 

UDLÅNSAFTALE  

Denne aftale skal udfyldes, underskrives og godkendes af bestyrelsen for at låne udstyr i SportsKollektivet. 
 
SportsKollektivet er en frivillig forening med et lavt kontingent og begrænset økonomi. Vi skal i fællesskab 
passe godt på udstyr vi har i klubben, da ødelagt eller forsvundet udstyr ikke blot kan erstattes af andet.  
 
Denne aftale er lavet for at flest mulige i klubben kan have glæde af udstyret længst muligt, og den giver en 
fælles forståelse af, hvordan vi behandler udstyret - og for at sikre dette.  
 
For at låne udstyr i SportsKollektivet er jeg indforstået med:  

- At jeg har et aktivt medlemskab og betalt kontingent for indeværende sæson. 
- At jeg har ansvaret for skader, mangler eller tyveri sket under lånet, og har erstatningspligt herfor. 
- At jeg har sat mig ind i korrekt anvendelse af udstyret før brug, f.eks. ved at have læst manualer etc.  

på http://sportskollektivet.dk/udstyr/ 
- At jeg har ansvaret for udstyret, mens jeg låner det, og at det returneres i samme stand.  
- At jeg, før jeg benytter det lånte udstyr, kontrollerer det for eventuelle skader eller mangler. 
- At jeg orienterer bestyrelsen, hvis der er skader eller mangler, før jeg bruger udstyret. 
- At jeg pakker udstyret korrekt sammen, kontrollerer det for eventuelle skader eller mangler før jeg 

returnerer det, og at jeg orienterer bestyrelsen, såfremt der er skader eller mangler.  
- At jeg respekterer mit ansvar for at returnere udstyret rettidigt i henhold til oplyste perioder på 

sportskolletkivet.dk eller særskilt aftale. 

Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at afvise eller annullere aftalen. Eksempler kan være, men er ikke 
begrænset hertil, at et medlem ikke fremstår som aktiv af foreningen eller tidligere har udvist adfærd, der 
ikke er hensigtsmæssig i forhold til udstyr. En afvisning eller annullering skal begrundes af bestyrelsen.  
 
Der kan forlanges fremvisning af billede-ID i forbindelse med aftalen.  
 
Undertegnede erklærer sig med sin underskrift indforstået med indholdet af denne aftale: 
 
 
 
__________________  __________________________  _____________________________ 
Dato -     Navn med blokbogstaver -   Underskrift 
 
Godkendt af bestyrelsen:  
 
 
 
__________________  __________________________  _____________________________ 
Dato -     Navn med blokbogstaver -   Underskrift 



 
 
 
 

VEJLEDNING  

Denne vejledning beskriver den praktiske proces for at få adgang til klubbens udstyr. 
 
1. MEDLEMSKAB 
Du skal have aktivt medlemskab af SportsKollektivet for at kunne få adgang til klubbens udstyr.  
 
2. UDLÅNSAFTALE 
Du skal have en godkendt ”UDLÅNSAFTALE”. 
 
Processen for at få godkendelse er følgende:  

- Du skal printe og underskrive en ”UDLÅNSAFTALE”. 
- Den underskrevne aftale skal afleveres eller sendes til klubben i fysisk form.  
- Efter modtagelse behandles aftalen på førstkommende bestyrelsesmøde. 
- Du orienteres om udfaldet snarest muligt efter mødet.  
- Godkendte aftaler gemmes i klubben i op til 12 måneder efter deres gyldighed. 
- Afviste og udløbne (iht. ovenstående) aftaler makuleres og slettes senest efter 12 måneder.  

 
FORHÅNDSGODKENDELSE 

- Er du ”kendt” i klubben, kan du få en forhåndsgodkendelse af din ”UDLÅNSAFTALE”. 
- Du scanner eller tager et billede af din underskrevne aftale og sender på hallo@sportskollektivet.dk 
- Sammen med dette fremsender du de ønskede oplysninger fra punkt 3. BOOKINGSYSTEM nedenfor.  
- Den underskrevne aftale skal afleveres i fysisk form senest første gang udstyr lånes. 
- Forhåndsgodkendelse er kun gyldig til første gang udstyr lånes og til bestyrelsens behandling af aftalen.  

3. BOOKINGSYSTEM 
Med en godkendt ”UDLÅNSAFTALE” får du adgang til klubbens bookingsystem.  

- Bookingsystemet finder du på booking.sportskollektivet.dk  
- For oprettelse af profil skal du fremsende oplysningerne nedenfor sammen med ”UDLÅNSAFTALEN” 
- Hvis e-mail eller mobil afviger fra oplysningerne i Medlemsdatabasen skal dette begrundes. 
- Klubbens admin opretter din profil i systemet og bekræfter via e-mail, hvori vejledning er vedhæftet. 
- Booking/-er skal bekræftes via e-mail før de er gældende.  
- Respekter betingelserne for brug beskrevet på sportskollektivet.dk/udstyr/ og 

booking.sportskollektivet.dk 

Data til oprettelse af profil på booking.sportskollektivet.dk: 

Ønsket:  
 
 
__________________________          __________________________          __________________________ 
E-mail                                                        Mobil-nummer                                        Adgangskode 


