Svendborg Skyttecenter
Alkoholpolitik
Svendborg Skyttecenter (Skyttecenter) udlejer sine faciliteter til sine medlemmer og andre
samarbejdspartnere. I den forbindelse er det Skyttecenter's ansvar at sikre, at faciliteterne
efterlever de gældende krav for, at der kan udøves de aktiviter på baneafsnittene, som
miljøtilladelsen foreskriver. Det er dog op til medlemmer og andre samarbejdspartnere at sikre, at
afviklingen af de tilladte aktiviteter sker på forsvarlig vis og i henhold til gældende love og regler.
Svendborg Skyttecenter har denne alkoholpolitik, som det forventes, at alle medlemmer og andre
samarbejdspartnere efterlever, under deres ophold og udøvelse af deres aktivitet i skyttecenteret.
Foreningens alkoholpolitik skal medvirke til at:
 Skabe et attraktivt, godt og udviklende miljø på skydeanlægget til gavn for den enkelte
medlemsforening og samarbejdspartnere.
 Fastholde foreningens troværdighed og gode image samt sikre, at den kan leve op til
gældende krav om udfoldelse af vores fælles interesse.
Foreningens generelle holdning:
 Af hensyn til medlemmernes trivsel og sikkerhed under aktiviteter og foreningens
omdømme er den generelle holdning, at det ikke er acceptabelt, hvis medlemmer eller
gæster møder op eller optræder alkoholpåvirket i foreningen eller til dennes aktiviteter.
 At medlemsforeningen ikke udskænker alkohol til personer under 18 år.
Hvem gælder alkoholpolitikken for og hvornår:
 Foreningens alkoholpolitik gælder for alle medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige
gæster, der opholder sig på SKYTTECENTER's matrikel.
Rammer og retningslinjer:
 Hvor der i aktiviteten indgår våben, vil der kun være mulighed for at indtage 1 genstand før
den pågældende aktivitet påbegyndes.
 Herudover vil det først være muligt for deltagere at indtage alkohol efter, at aktiviteten er
afsluttet.
Konsekvenser ved brud på aftaler og/eller overtrædelse af alkoholpolitiken:
 Hvis en medlemsforening eller andre samarbejdspartnere, overtræder bestemmelserne i
alkoholpolitikken eller ikke overholder de indgåede aftaler, vil dennes situation blive taget
op af SKYTTECENTER's bestyrelse.
 Bestyrelsen skal foranstalte passende aktion set i forhold til foreningens vedtægter og
dennes alkoholpolitik og tage initiativ til et møde med medlemsforeningen.

Godkendt af bestyrelsen 03/04-2019

Rødskebølle Skydebaneforening, Bodøvej 22, 5700 Svendborg - CVR: 31433177

