Nødebo Kros vejledning i daglig brandmæssig kontrol

(februar 2003)

I forbindelse med arrangementer på Nødebo kro der inddrager Salen, skal der ifølge
Brandmyndighedernes bestemmelser tages en række særlige forholdsregler. Disse forholdsregler
gælder Salen såvel som alle øvrige lokaler der benyttes i forbindelse med det pågældende
arrangement.
Ansvaret for forholdsreglernes gennemførelse påhviler den Daglige Ansvarlige Leder (DAL) (sådan
hedder det i bestemmelserne!) eller – i praksis langt oftest – dennes (godkendte) stedfortræder.
Afholdelse af arrangementer der inddrager Salen uden medvirken af en sådan DAL-stedfortræder er
i princippet en overtrædelse af brandbestemmelserne!
Daglig ansvarlig leder (DAL) – eller dennes stedfortræder – er ansvarlig for:
A. at der ikke lukkes flere personer ind end lokalerne er godkendt til, samt at forskrifterne i
øvrigt overholdes
B. at følgende forhold kontrolleres umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne, og at
attestere dette ved sin underskrift med angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen:
1. at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde
o at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
o at flugtvejsdøre og UD-skilte ved disse er synlige
2. at inventaropstilling er i overensstemmelse med en af de godkendte
pladsfordelingsplan(er)
o at den aktuelle pladsfordelingsplan (med angivelse af det maksimale antal personer)
er ophængt på det dertil indrettede sted
3. at alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at disse samt alle UD-skilte tændes
ved svigt af den normale strømforsyning
4. at der er fri adgang til brandslukningsmateriellet
o specielt i forbindelse med juletræsfest, loppemarked o.l.:
at der er truffet særlige forholdsregler m.h.t. slukningsmateriel
5. at ”personalet” inden for det sidste år er instrueret i brand- og
evakueringsinstruksen
o at ”personalet” er instrueret om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, og
om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet
C. at alle konstaterede mangler omgående afhjælpes

Hvordan man i praksis lever op til dette, kan ses på de følgende sider!

Pkt. A
Det antal tilskuere der må være i Salen afhænger af bordopstillingen. Antallet fremgår af de
godkendte opstillingsplaner, der hænger i rummet bag scenen.
Pkt. B
DAL’s stedfortræder skal enten personligt kontrollere de forskellige forhold eller lade (dele af det)
gøre af personer han/hun har fuld tillid til ved hvad der skal gøres. Under alle forhold garanterer
DAL’s stedfortræder selv for at kontrollen er foretaget ved sin underskrift i driftsjournalen, som
befinder sig i et særligt ringbind i Buffeten.
Pkt. B1
De officielle flugtveje som skal kontrolleres, fremgår af vedlagte planer. De – og enkelte andre
udgange – er markeret med UD-skilte. I langt de fleste tilfælde er det kun planen over stueetagen
der er relevant.
Pkt. B2
Inventar i Salen skal opstilles i overensstemmelse med en af de godkendte ”pladsfordelingsplaner”
som hænger i hver sin ramme i rummet bag scenen (det er dog tilladt at borde/stole ”ud” af en af de
godkendte opstillinger så der alt i alt bliver mere plads, men det er ikke tilladt at benytte andre
opstillinger). Den aktuelle plan skal under arrangementet være ophængt på de dertil indrettede søm
på væggen lige til venstre for indgangen (ved hovedlyskontakterne).
Den godkendte bordopstilling for krostuen fremgår af den plan der hænger på væggen ved døren ud
til foyeren.
Pkt. B3
Nødbelysningsanlægget afprøves v.hj.a. en særlig kontakt i rummet bag scenen, der simulerer
afbrydelse af den normale strømforsyning (det normale lys slukkes ikke, det er kun nødanlægget der
tror det). Gå en tur gennem lokalerne og se efter at alle de små pærer i loftet samt UD-skiltene lyser.
Pkt. B4
Brandslukningsmateriellet i stueetagen består af to vandfyldte brandslanger der kan rulles ud (25
m), samt en ildslukker i køkkenet. På 1. sal hænger endnu en ildslukker. Placeringerne fremgår af
vedlagte plan. I forbindelse med juletræsfest m.m. skal der hentes en håndsprøjte ind i Salen.
Pkt. B5
Nødebo kro har som bekendt ikke meget normalt personale, men utallige frivillige hjælpere der
sikrer gennemførelsen af arrangementer. DAL søger at instruere flest muligt frivillige i brand- og
evakueringsinstruksen samt placering og brug af slukningsmateriel således at en væsentlig andel af
dem der medvirker ved et givet arrangement formodes at opfylde disse krav. Stedfortræder bør sikre
sig at dette er tilfældet (om fornødent selv instruere) og må selv sikre orientering om det antal
personer lokalerne er godkendt til ved det aktuelle arrangement.
Pkt. C
Mangler der ikke umiddelbart kan afhjælpes, evt. ved henvendelse til Ejendomsudvalget, meddeles
DAL.

