NØRRE-ASMINDRUP FORSAMLINGSHUS
Asmindrupvej 34
4572 Nørre Asmindrup

29. oktober 2019

Meddelelse om fornyelse af alkoholbevilling
og godkendelse af bestyrer - Asmindrup
Forsamlingshus

_

I ansøgning af 8. august 2019 har Asmindrup Forsamlingshus ansøgt om:
Fornyelse af alkoholbevilling til fortsat drift af Asmindrup Forsamlingshus, Asmindrupvej 34, 4572
Asmindrup.
Bevillingsnævnet i Odsherred Kommune har i sit møde den 24. oktober 2019 vedtaget, at meddele
den ansøgte bevilling gældende for en periode af 8 år.
Jens Børge Christensen godkendes som bestyrer i samme periode. Godkendelsen skal genansøges
ved fornyelse.

137184879

Åbningstiderne vil være de generelle i kommunen, alle dage højst til kl. 02.00.
Nævnet skal præcisere, at det ikke er tilladt at udskænke stærke drikke til personer under 18 år. I
medfør af restaurationslovens § 29, stk. 2. er virksomheden forpligtet til på et sted, der er
iøjenfaldende for gæsterne, at anbringe opslag om dette.
Såfremt bevillingen ikke længere udnyttes, skal dette straks meddeles til nævnet.
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Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at:






Bevillingen ikke kan forventes overført til ny indehaver.
Bevillingen skal genansøges ved fornyelse.
Bevillingen kan tilbagekaldes efter overtrædelse af vilkår eller bestemmelser i loven eller der
er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig
måde.
At stedet drives som forsamlingshus.

Såfremt der til forretningsstedet er tilknyttet gårdhave, er der følgende begrænsning vedr.
benyttelse af denne:



Gårdhaven skal være lukket mellem kl. 23.00 og kl. 07.00
Der må ikke afspilles eller fremføres musik udendørs i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl.
07.00.

Husk til sin tid at indsende ansøgning om fornyelse af bevilling til Midt- og Vestsjællands Politi,
Skovbogade 3, 4000 Roskilde inden den herved givne bevilling udløber.
Venlig hilsen
Pia Mortensen
Direktionssekretær
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