Foreningsservice
Servicedeklaration

Alle foreninger i Halsnæs Kommune har mulighed for at gøre brug af kommunens foreningsservice.
Tilbuddet giver adgang til at benytte fotokopierings- og scanningsfaciliteter, få trykt medlemsblade
samt benytte en række andre foreningsrelevante faciliteter på Frederiksværk og Hundested
Bibliotek. For alt trykt materiale skal gældende lovgivning overholdes f.eks. copyright/Copydan.
Tilbuddet omfatter alle foreninger, hvad enten foreningen er medlem af Halsnæs Kulturelt Samråd,
Halsnæs Idrætsråd eller er godkendt af Halsnæs Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Foreningsservice omfatter:


Gratis adgang til bibliotekets publikumscomputere med almindelige Microsoft Office
kontorprogrammer og Internet samt adgang til scannings- og printerfaciliteter



Hjælp til selvbetjening i forbindelse med booking af lokaler for foreninger samt i forbindelse
med indtastning af arrangementer på hjemmesiden www.oplev.halsnaes.dk (KultuNaut)



Gratis sort-hvid fotokopiering (selvbetjening) af materiale til møder i foreningsregi, herunder
dagsordener og referater til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Materialer som
sanghæfter, manuskripter og øvrige materialer kan kopieres for 0,25 kr. pr. kopi



Farvefotokopiering (selvbetjening) af foreningsrelevant materiale koster 0,50 kr. pr.
farvekopi.



Gratis sort-hvid fotokopiering af foreningers medlemsblade. Materialet afleveres på et af
kommunens biblioteker sammen med en udfyldt blanket, der fås i udlånsekspeditionen, med
oplysninger om foreningens navn, ønsket antal eksemplaret, antal foreningsmedlemmer mv.
Det bestilte antal medlemsblade skal stå i rimeligt forhold til antallet af
foreningsmedlemmer, dvs. antallet må max. være 5 % over antallet af
foreningsmedlemmer.
Der må påregnes en produktionstid på ca. 14 dage, da materialet ikke trykkes på
bibliotekerne.
Medlemsblade til husstandsomdeling, eller medlemsblade som indeholder annoncer for
erhvervsdrivende eller lignende, kan ikke kopieres gratis. Her gælder bibliotekets
almindelige takster.



Farvefotokopiering af foreningers medlemsblade (selvbetjening) koster 0,50 kr. pr. side.
(almindelig papirkvalitet)



Farvefotokopiering af plakater i A3 (selvbetjening) koster 0,50 kr. pr. ark (almindelig
papirkvalitet).



Mulighed for brug af separat studiecelle på Hundested Bibliotek.

Kontaktoplysninger:

Frederiksværk Bibliotek
Torvet 41, 3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 41 00
bibliotek@halsnaes.dk
www.bibliotekerne.halsnaes.dk

Halsnæs Medborgerhus/Hundested Bibliotek
Nørregade 5, 3390 Hundested
Telefon 47 93 80 70
hundestedbibliotek@halsnaes.dk
www.bibliotekerne.halsnaes.dk

Bemærk! Kopieringspriserne er gældende pr. 1. maj 2013 og kan derfor ændre sig.

