
RETNINGSLINIER FOR BRUG AF FORENINGENS LOKALER I KÆLDEREN I CARLSBERG CONFERENCE CENTER, GAMLE CARLSBERG VEJ 15. 

Hvem må bruge lokalerne? Kun Foreningens medlemmer eller dem, 
som har fået tilladelse hertil af 
foreningen.  

Hvornår må vi bruge lokalerne i 
dagtimerne? 

På hverdage kl. 13.00-18.00 samt tirsdage 
kl. 10.00-18.00. Tirsdage er kun for 
billardholdene. 

Hvornår må vi bruge lokalerne i 
aftentimerne og i 
weekenderne? 

Det er muligt for ansatte i Carlsberg 
selskaberne og pensionerede medlemmer 
at bruge lokalerne fra kl. 18.00 på 
hverdagsaftener, hvis minimum halvdelen 
af de tilstedeværende er medlemmer. 
Dette skal bookes senest dagen før via FC 
med besked om antal deltagere. 
Bekræftelse skal være modtaget, inden 
arrangementet finder sted.   

Kan vi bare bruge lokalerne? Nej, de skal bookes hos administrator. 

Må vi spise i kantinen eller 
andre steder i CCC i 
dagtimerne? 

Det er muligt for medlemmer mod 
forudbestilling at spise dagens buffet i 
kantinen, i tidsrummet kl. 13.00-13.30. 
Prisen herfor er pt. 80 kr. pr. person, og vil 
ved forudbestillingen blive trukket via 
betalingsservice. Forudbestilling skal ske 
senest onsdag ugen før spisning skal finde 
sted. Der må ikke spises andre steder i 
CCC end i kantinen, og det er ikke tilladt at 
medbringe madpakke eller drikke. 

Hvad må vi drikke? Læskedrikke og øl skal tages fra 
køleskabet i FCs lokaler. 
Kaffe og te skal tages fra maskinerne i 
stuen eller på 1. sal (etage 2 og 3). Man 
må ikke bruge maskinen i kantinen. 

Kan vi bruge kantinen til 
arrangementer aften/weekend? 
 

Ja, det kan man godt. Man skal booke det 
direkte hos CCC, da det ikke har noget 
med FC at gøre.  
Maden skal købes enten hos Visit 
Carlsberg (bookes direkte), eller hos en 
ekstern leverandør. Der skal altid være 

mindst en medarbejder fra Visit Carlsberg 
til stede til servering, oprydning m.m. 
(også ved mad fra ekstern leverandør). 
Prisliste og booking ved henvendelse til 
tlf. 3327 1020 eller booking@carlsberg.dk 

Må vi gå ud i køkkenet? Der er ingen adgang i køkkenet for andre 
end Visit Carlsbergs og CCCs ansatte. 

Må vi tage frugt/kage på 
etagerne? 

Nej. Det er beregnet til de møder, der 
bliver afholdt i løbet af dagen – og er også 
betalt for af dem. 

Må vi være så mange, vi vil? I henhold til brandvæsenets retningslinjer 
må der være max. 50 personer i lokalerne. 
Såfremt at man ud over FC lokalerne også 
har booket kantinen via CCC, må man 
være op til 150 i hele kælderetagen. 

Hvad skal vi ellers være 
opmærksomme på? 

Der er betalende gæster i hele CCC. 
Derfor er det vigtigt, at man ikke opfører 
sig støjende eller på andre måder 
forstyrrende for de betalende gæster. 

Må vi se os omkring i CCC? Nej, se ovenfor.  

Hvordan kommer vi ind? I dagtimerne ved ankomst før kl. 17.00 er 
CCC åbent. Ved ankomst senere skal det 
aftales fra gang til gang. Lokalerne i 
kælderen vil være låst og kan kun åbnes 
via kortlæser til medarbejderkort eller FC 
adgangskort. 

Rygning Rygning inden for Carlsbergs område må 
kun ske på de anviste steder. 

 

CCC = Carlsberg Conference Center 

FC = Funktionærforeningen Carlsberg 
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