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1.	  Om	  Musikbunkeren	  

1.1	  Om	  foreningen	  
Gentofte Musikbunker er en øvelokaleforening hjemmehørende i Gentofte Kommune. 
I daglig tale benævnes foreningen Musikbunkeren eller Musikbunkeren i Gentofte. 

1.1.1	  Vedtægter	  
Foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside 
Musikbunkeren.dk 

1.1.2	  Bestyrelsen	  
Foreningen er ledet af en bestyrelse på 3-8 personer, der vælges på den årlige 
generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og 
tilrettelægger og 
gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at 
udforme 
regler og visioner for foreningen. 

1.1.3	  Ansatte	  
Foreningen samarbejder med de tre musikfaglige medarbejdere v. Gentofte 
Kommune om at lave musikfaglige aktiviteter, herunder workshops, 
musikalsk sparring mm.  
Derudover er der ansat en studentermedhjælper i foreningen, der varetager 
diverse praktiske opgaver som medlemsadministration mm.  

1.1.4	  Kontor	  og	  åbningstider	  
De musikfaglige medarbejdere kan typisk findes på kontoret. 
Man kan henvende sig til en af de 4 ansatte hvis man har spørgsmål til 
medlemskab, brug af lokaler eller andet.  
Man kan altid henvende sig til studentermedhjælperen, der primært står for 
medlemsadministration, på gentoftemusikbunker@gmail.com 

1.1.5	  Hjemmeside	  og	  Facebook	  
Foreningens hjemmeside og Facebook-side findes på adressen 
www.musikbunkeren.dk og www.facebook.com/MusikbunkerenIGentofte . 
Begge sider indeholder informationer om foreningen, 
bestyrelsen og kontorets åbningstider - samt nyheder og oplysninger om 
kommende arrangementer. Til intern kommunikation blandt medlemmer og 
ansatte benytter vi en Facebook-gruppe, der kan findes her: 
https://www.facebook.com/groups/133425556831233/ 

 

1.2	  Øvelokaler	  og	  priser	  	  
Musikbunkeren råder over 13 øvelokaler. Lokalerne er af forskellige størrelser. Hvert 
øvelokale er udstyret med lydabsorberende plader. 
Der findes 3 typer medlemskab i Musikbunkeren: 
- Aktivt medlemskab for brugere mellem 15 og 25 år. Pris: 200 kr om måneden, samt 
et årskontingent på 250 kr. Du har adgang til et øvelokale og alle arrangementer og  
fællesaktiviteter i Musikbunkeren.  
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- Årsmedlesskab (under 25 år). Pris: 250 kr. årligt. Du har adgang til alle 
arrangementer og fællesaktiviteter i Musikbunkeren.  
- Støttemedlemsskab (over 25 år). Pris: 250 kr. årligt.  
 
 

1.3	  Musikudstyr	  og	  PA-‐anlæg	  
I Musikbunkeren er man selv ansvarlig for at fylde sit lokale med det nødvendige 
musikudstyr, herunder forstærkere, mikrofoner, keyboards, guitarer mm. 
Foreningen stiller PA-anlæg med tilhørende mixer og højtalerstativer til rådighed i 
alle lokaler.   
Går noget i stykker på PA-anlægget, bedes du kontakte en af de ansatte.  

1.3.1	  Baggearslokale	  
Musikbunkeren har et såkaldt baggearslokale, indrettet med: 

• Fender blues junior guitarforstærker 
• Marshall DSL40C guitarforstærker 
• TC Electronic BG250-115 basforstærker 
• Ludwig breakbeat trommesæt 
• Keyboard 
• 2x Shure SM58 
• 2x keyboardstativer 

Baggearslokalet fungerer som alle andre lokaler – man tilknyttes et lokale, og 
kan frit booke det. Brugere af lokalet bedes sørge for at efterlade lokalet i 
ryddelig stand.  
Fejl og mangler bedes meldes til en af de ansatte. 

 

	   1.3.2	  Udlåns-‐PA	  
Foreningen stiller et Yamaha PA-anlæg med tilhørende mixer og 
højtalerstativer til rådighed for dets medlemmer. Man kan booke PA-anlægget 
på samme måde som man booker lokaler på hjemmesiden. 
Man betaler et depositum på 500 kr. på MobilePay 23417027, som 
tilbagebetales når PA-anlægget afleveres i fejlfri stand.  
 

1.4	  Kiosk	  
Musikbunkeren huser en kiosk hvori der kan købes sodavand, diverse frysemad, 
diverse slik, gaffatape, guitarstrenge, trommestikker og andet. Man betaler med 
MobilePay på 23417027. 
 

2.	  Medlemsskab	  

2.1	  Nye	  medlemmer	  	  
Man kan indmeldes i foreningen på én af to måder:  

1. Som nyt band eller ny solist, hvis man har stået på venteliste: Man tilbydes et 
øvelokale efter tur efterhånden som der bliver plads i foreningen (se 2.1.2)  
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2. Som nyt bandmedlem, der erstatter et udmeldt bandmedlem eller supplerer 
eksisterende bandmedlemmer  

2.2	  Lokalekvoter	  
De ansatte står for at fordele bands/solister i lokalerne, og vurderer i samarbejde med 
de bands et lokale huser, lokalets maksimale kapacitet.   
 

2.3	  Indmeldelse	  
Indmeldelse i foreningen sker på kontoret i åbningstiden eller ved anden aftale med en 
af de 4 ansatte. 

2.3.1	  Medlemsblanket	  
Ved indmeldelse udfyldes en formular med oplysninger om navn, adresse, 
telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse. 

2.3.2	  Betalingsservice	  (PBS)	  
Det er et krav for medlemskab, at man tilmeldes automatisk opkrævning via 
PBS 
(pengeinstitutternes betalingsservice). Tilmeldingen foretages ved første 
betaling i netbank, af medlemmet selv. 
Foreningen trækker automatisk årskontingent og månedskontingent via 
medlemmernes tilmeldte konti. 
 

2.3.3	  Betaling	  ved	  indmeldelse	  
Ved indmeldelse bliver det nye medlem opkrævet årskontingentet, fratrukket 
antal dage fra 1. august (regnskabsårets begyndelse). Bliver man f.eks. meldt 
ind d. 20/10, vil man blive opkrævet 195 kr.  
Derudover opkræves man månedskontingentet. Afhængigt at tidspunktet på 
måneden bliver man også opkrævet for næste måned.  

 

2.4	  Ændringer	  i	  medlemsdata	  
Det er medlemmets eget ansvar at meddele administrationen, hvis der sker ændringer 
i medlemmets personlige data (fx adresseændringer, ny e-mail mm). Oplysningerne 
skal gives ved personlig henvendelse på kontoret eller fremsendes som e-mail. 
 
	  

2.5	  Udmeldelse	  
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens mailadresse 
gentoftemusikbunker@gmail.com med minimum 1 måneds varsel. Dvs. at en 
udmeldelse gældende fra (fx) 1. maj skal varsles senest 31. marts. Der betales 
månedskontingent som hidtil indtil udmeldelsen træder i kraft.  
 
 

2.6	  Eksklusion	  	  
Foreningen kan eksludere medlemmer, der ikke lever op til foreningens krav og 
retningslinjer. Dette gælder hvis et medlem:  
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• undlader at betale kontingenter (bestyrelsen fastsætter restancefrister) 
• skader foreningens interesser eller anseelse 
• udøver hærværk på foreningens faciliteter, herunder grov misvedligeholdelse 

af øvelokaler  
• benytter andre medlemmers udstyr uden forudgående aftale med ejeren. 

Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion på et bestyrelsesmøde. 
Det skal i øvrigt understreges, at ekskluderede medlemmer stadig opkræves 
eventuelle restancer til foreningen 
 

3.	  Sikkerhed	  
 

3.1	  Låsesystem	  	  
Musikbunkeren har en personsluse, og medlemmernes nøgler er sygesikringskort. 
Kortet giver adgang til Musikbunkeren og er privat. Det er strengt forbudt at udlåne 
sit kort til andre, samt at forsøge at gå flere end en person igennem slusen.  
Ved indmeldelse får det nye medlem instruktion i brug af personslusen. 
Man kan godt gå igennem slusen med f.eks. en guitar eller en bækkentaske, men 
meget større artikler går ikke. Se afsnit 6.6 for mere info.  
 

3.2	  Alarmsystem	  
Musikbunkeren øvelokaler er udstyret med en elektronisk alarm, der er tilsluttet Falck 
alarmcentral.  

3.3	  Forsikring	  
Medlemmerne er selv ansvarlige for at forsikre deres instrumenter og den øvrige 
musikudstyr, der opbevares i øvelokalerne. Ved henvendelse på kontoret kan man 
modtage vejledning om instrumentforsikringer. Foreningen fraskriver sig et hvert 
ansvar for skader på og tyveri af instrumenter, andet musikudstyr og øvrige personlige 
ejendele. 
Musikbunkeren formidler kontakt til Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere, 
der tilbyder billig instrumentforsikring (1,8% af forsikringssummen/år). Dette kræver 
dog ekstrabetaling ud over kontingent via ORA. 
 
 

4.	  Regler	  for	  øvelokaler	  	  

4.1	  Brug	  af	  øvelokaler	  	  
Øvelokalerne er forbeholdt foreningens medlemmer. Hvert medlem har kun adgang til 
sit eget øvelokale. 

4.1.1	  Tidsrum	  for	  øvning	  
Der må øves i Musikbunkerens øvelokaler 24 timer i døgnet, 365 dage om 
året. 
 
4.1.2	  Booking	  og	  fordeling	  af	  øvetider 
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På www.musikbunkeren.dk findes et bookingsystem, hvori man kan booke sit 
lokale. Øvelokalets brugere fastsætter og fordeler selv øvetiderne indbyrdes. I 
tilfælde af uenighed vil de ansatte fungere som mægler.  
 
4.1.3	  Gæster	  i	  lokalet 
Gæster må inviteres med i lokalet, under forudsætning af at der er mindst ét 
retsgyldigt medlem tilstede i lokalet, der bærer ansvaret for gæstens adfærd.  

 
4.1.5	  Ansvar	  og	  hensyn 
Det er strengt forbudt at låne eller benytte andre medlemmers instrumenter 
eller gear med mindre forudgående aftale med ejeren er indgået. Brud på 
denne regel kan medføre eksklusion af foreningen (se 2.7). Det forventes i 
øvrigt at man viser hensyn til lokalets øvrige brugere og ikke "fylder" lokalet 
med personlige ejendele, der ikke anvendes i forbindelse med musikalsk 
udfoldelse (øvelokalerne er ikke lageropbevaring). Ryd udstyr til siden, så 
lokalets næste brugere kan være der.  

 
4.2	  Vedligeholdelse 
 

4.2.1	  Oprydning  
Lokalets brugere er ansvarlige for den daglige oprydning i lokalet. 
Almindeligt affald (emballage mm) kan lægges i de opstillede 
affaldsbeholdere på fællesarealerne. Større effekter, storskrald og lignende 
SKAL lægges i containeren ved cykelparkeringen. Udstyr og affald til 
genbrug skal medlemmerne selv bortskaffe. Der må ikke lægges affald på 
fællesarealerne!  
 
4.2.2	  Rengøring  
Lokalets brugere er ansvarlige for jævnligt at rengøre øvelokalet. Støvsuger 
kan findes i depotet overfor kontoret. 

4.2.4	  Indretning	  og	  udsmykning	  	  
Der må hænges plakater og anden udsmykning op i lokalet, så længe der ikke 
sker unødig slitage på vægge og lofter. Det er ikke tilladt at fastgøre eller 
ophænge noget i isoleringspladerne på væggen og i loftet. 
 
4.2.5	  Skader	  og	  mangler 
Skader eller mangler i lokalerne (fx defekte lysstofrør, skader på 
isoleringsplader mm.) meddeles til en af de 4 ansatte - enten personligt i 
åbningstiden eller pr. e-mail. De ansatte sørger for at udbedre fejlen og/eller 
tilkalde kvalificerede håndværkere. Forsøg ikke selv at udbedre skader på 
inventar eller installationer, men vent på professionel hjælp.  
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5.	  Scene	  og	  studie	  

5.1	  Scene	  
Musikbunkeren har et scenerum med plads til 150 mennesker. Rummet har en scene, 
et PA-anlæg, en digitalmixer og dedikeret baggear. Dermed er det nemt at holde 
koncerter i Musikbunkeren.  
Hvis du har lyst til at afholde en koncert, kan du kontakte en af de ansatte.  

5.2	  Studie	  
Musikbunkeren har et lydstudie, som er til fri afbenyttelse af foreningens aktive 
medlemmer, under forudsætning af at de har taget et studiekørekortskursus. 
Studiet består til dels af medlemmers udstyr, og til dels af foreningens udstyr.  

5.2.1	  Studiekørekort	  
Musikfaglige medarbejder Morten Kærup Hjort holder fra tid til anden 
studiekørekortskurser. Kurserne bliver annonceret på Facebook-gruppen 
(1.1.5). 

5.2.2	  Regler	  for	  brug	  af	  studie	  
Det er strengt forbudt at rode med kabler i studiet opsætning. Dog må man 
godt pille ved kabler i krydsfeltet på studiebordets venstre side.  
Hvis noget ikke virker i studiet skal du ikke selv forsøge at reparere det. 
Kontakt i stedet Adam Lilienfeldt på gentoftemusikbunker@gmail.com 
Det er forbudt at tage mikrofoner eller andet udstyr ud af studiet uden 
foregående aftale med Morten Kærup Hjort eller Adam Lilienfeldt. 

6.	  Øvrige	  regler	  	  

6.1	  Ophold	  på	  fællesarealer	  	  
Fællesarealerne er til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer. Efterlad ikke dine 
instrumenter eller øvrige musikudstyr på gangarealerne.  

6.2	  Køkken	  	  
I Musikbunkeren har vi et the-køkken med gratis kaffe og the. Derudover er der en 
fryser, en mikroovn, en elkedel samt en opvaskemaskine.  
Medlemmerne bærer et fælles ansvar for at holde køkkenet rent og ryddeligt – 
herunder at fylde og tømme opvaskemaskinen. Opvasketabs findes under vasken. 

6.3	  Toiletter	  
Der er 6 toiletter i Musikbunkeren. 

6.4	  Rengøring	  	  
Rengøring på fællearealer og toiletter varetages af et rengøringsfirma en gang om 
ugen. Sørg for at holde gange og fællesarealer frie, så de kan komme til.  
 

6.5	  Alkohol,	  rygning	  og	  euforiserende	  stoffer	  
Alkohol, rygning og euforiserende stoffer er strengt forbudt i Musikbunkeren.  
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6.6	  Gear	  ind	  og	  ud	  af	  Musikbunkeren	  
Skal du have gear, der er for stort til at komme igennem personslusen (se afsnit 3.1), 
ind eller ud af musikbunkeren har du to muligheder: 

• Du kan kontakte en af de ansatte i bemandingstiden, der kan åbne en dør for 
dig.  

• Du kan booke en gearnøgle i bookingsystemet på hjemmesiden. Derefter skal 
du kontakte en af de 4 ansatte, der giver koden til en nøgleboks på kontoret, 
hvori nøglerne ligger. Med denne nøgle kan du åbne geardøren.  

 


