clay:Makers’ husorden og værkstedsregler
Hej Claymaker!
Hos clay:Makers er den gode, kreative oplevelse og hyggelige stemning i højsædet. Det skal
være rart at benytte værkstedet, hvor vi gerne hjælper og giver gode råd til hinanden. Vi
har nogle ganske få – men dog vigtige - punkter på vores fælles husorden, som alle
Claymakers skal respektere. Husordenen er også af hensyn til beboerne i ejendommen og
naboerne i gaden.
Pas godt på hinanden, dig selv og dine værdigenstande
Alle de fine ting, som vi frembringer med vores hænder og kreative hjerner, er unikke
kunstværker. Pas derfor godt på andres ting. Gå forsigtigt forbi, giv plads og undlad at støde
ind i borde, stole og reoler.
Mærk efter, hvordan du har det. Hvis du føler dig skidt tilpas eller er syg, så mød ikke op,
men afmeld din tid.
Vi opfordrer dig til, at du ikke medbringer vigtige eller værdifulde genstande (fx kontanter,
ure, smykker, punge, tasker, computere m.v.) til værkstedet. clay:Makers bærer ikke noget
ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer i clay:Makers’
værksted.
Vi har en kasse for efterladte genstande, som du kan lægge fund i, eller kigge efter noget, du
har glemt.
Åbningstider
Du kan bruge værkstedet 24/7. For at sikre, at der er plads til dig og dit kreative projekt, skal
du booke en plads i tidsrummet 09-21. Vi har delt værkstedet op i 3 tidszoner: 09-13, 13-17
og 17-21.
Efter kl. 21 og indtil kl. 09 må sprøjtekabinen ikke anvendes pga. støjen fra kompressoren.
Undlad at ælte dit ler på en støjende måde, eller for den sags skyld lave anden larmende
aktivitet i eller uden for værkstedet i de stille timer.
Du må meget gerne benytte værkstedet for at klare en hurtig opgave, fx at flytte en
genstand eller hente ting, selv om du ikke har booket en plads på det pågældende
tidspunkt. Hvis der er en ledig plads, må du gerne benytte den indtil den Claymaker, der har
booket pladsen, møder op.
Mellem 21-09 er der stor sandsynlighed for, at en af vores keramikovne er tændt, og du må
selv vurdere om du burde opholde dig en længere stund i værkstedet. Det er altid
clay:Makers personale der styrer hvornår ovnen pakkes og tændes.

Adgang til og brug af værkstedet
Det er medlemmerne af clay:Makers, der må bruge værkstedet. Du må derfor ikke lukke
personer, der ikke er medlemmer af clay:Makers, ind i lokalet og lade dem bruge vores
faciliteter, men du må selvfølgelig gerne vise lokalet og dine ting frem for dine gæster.
Du skal altid benytte din personlige kode for at få adgang til værkstedet. Dit medlemskab og
din adgangskodekode er personlig, og må ikke benyttes af andre end dig.
Vi har ikke adgang til baggården eller baghaven ved huset, og der må ikke foregå salg fra
clay:Makers’ værksted. I løbet af året vil vi fælles kunne aftale særlige arrangementer,
såsom at holde åbent hus, fernisering eller salgsdage i lokalet.
Køb af ler samt brug af værktøj og redskaber
Du kan købe ler på værkstedet. Når du har skåret ler fra lerstangen, er det ikke muligt at
fortryde købet. Du er selv ansvarlig for afregning ved køb af materialer.
Du er velkommen til at medbringe dit eget stentøjs-ler eller porcelæns-ler. Lertøjs-ler (blåler og rød-ler) er FORBUDT i værkstedet. Kun ler, der kan tåle at blive brændt ved 1.240°c
eller derover, er tilladt.
Værkstedet stiller en bred palette af ler, glasurer, begitninger samt oxyder til rådighed. Når
du køber ler i værkstedet, indgår også glasur, begitninger, oxider og de andre materialer i
værkstedet, samt brænding af dit færdige værk.
Du må gerne bruge din egen (stentøjs)glasur og værktøj, når du arbejder i værkstedet. Hvis
du medbringer egen ler, beregner du betalingen for brændingen ved hjælp af målekassen.
Husk at du stadig skal betale, selv om du fortryder den fortsatte proces efter forglødningen.
Her skal du betale 50 pct. af prisen for brændingen (brug målekassen).
Hvert emne bliver behandlet med den dybeste respekt og forsigtighed, men uheld sker
desværre nogen gange når vi har med ler at gøre. Det er en del af processen. Hvis dit emne
er gået i stykker ved brændingen, skal du stadig betale for brug af ovnen: 50 pct. efter
forglødning og 100 pct. efter glasurbrændingen.
Vores udstyr holder bedst og længst, når det håndteres som det er beregnet til. Følg derfor
vejledningerne til hvert udstyr/værktøj, og er du i tvivl, så snak med de andre brugere af
værkstedet eller clay:Makers personale.
Værktøjet hører til i værkstedet, og må derfor ikke lånes med hjem.
Hvis du kommer til at ødelægge et værktøj, så kontakt clay:Makers. Så tager vi stilling til, om
det skal erstattes (til kostpris), eller om værktøjet alligevel havde nået sin slutdato. En
ødelagt ovnplade (fx som følge af for tyk glasering eller egen medbragt glasur, der er løbet
ned på pladen) er rigtig træls, og vil blive erstattet med en ny ovnplade af den Claymaker
der stod for uheldet.

Rengøring
Håndtag på maskiner samt stole og borde skal efter brug rengøres og sprittes af. Værktøj
skal rengøres og sprittes af, før det sættes tilbage på sin plads. Ler, glasur m.v., der er tabt
på gulvet eller har ramt væggen, tørres af med en fugtig klud.
Vi anbefaler, at du vasker dine hænder grundigt både før og efter dit besøg i værkstedet.
Børn
Børn under 16 år er i forbindelse med dit besøg velkomne til at opholde sig i vores
hyggeområde, og hvis der er pladser ved bordene, der ikke er booket, kan barnet/børnene
sidde sammen med dig. Det er helt okay at lade dem lege med ler og - under dit ansvar anvende lerværktøjerne.
En god ven
Du kan booke ”en god ven” i vores bookingssystem hvis du ønsker at tage en ven med i
værkstedet. "En god ven” kan kun bookes når du selv er i værkstedet, og du har, lige som
hvis det er et barn, det fulde ansvar for hvad den gode ven laver. Afgiften for ”En god ven”
overføres, og noteres, lige som ved køb af ler. Kun en Claymaker ad gangen kan have en god
ven med i Almost Royal Location. Du skal betale for hvert besøg hvor din gode ven er med
og arbejder med ler, glaserer eller på anden måde deltager i værkstedets aktiviteter.
Midlertidig begrænsning i lokalets åbningstid
Vi vil i visse situationer være nødt til at vedligeholde lokalet og maskiner, eller foretage
hygiejne- eller driftsmæssige handlinger, der midlertidigt begrænser din adgang til
værkstedet. Du vil naturligvis blive orienteret herom – hvis muligt – mindst 1 uge i forvejen.
Da clay:Makers også er et inspirationsværksted for gæster, vil vi i god tid orientere dig, hvis
lokalet ikke kan benyttes i et vist tidsrum.
Vis hensyn
Du må selvfølgelig gerne høre musik – i dine høretelefoner. Afspil musikken, så den ikke
generer de andre brugere på værkstedet.
Mobilsamtaler i værkstedet skal begrænses mest muligt. Vis hensyn, og sæt din mobil på
”lydløs”, når du er på værkstedet.
Det er ikke tilladt at tage billeder af eller filme brugerne i værkstedet eller lave opslag på
online-media, hvor medlemmerne kan identificeres, uden deres samtykke.
Kæledyr
Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr i værkstedet, uden forudgående aftale med
clay:Makers. Vores udgangspunkt er at små velopdragne hunde er velkomne.
I øvrigt

Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i værkstedet.
Du må ikke opholde dig i værkstedet, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin
eller andet, som påvirker din evne til koncentrere dig.
I værkstedet accepterer vi ikke adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs.
Det gælder både sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.
Hvis det går helt galt…
Ved brand: Alarmér først 1-1-2, hjælp med at evakuere beboerne i ejendommen, og ring til
Anneli på 4159 8885 for at give besked om situationen.
Døren ud til baggården er en nødudgang og må derfor ikke blokeres, og den må kun
benyttes i nødstilfælde.
Overtrædelse af vores husorden og værkstedsregler, eller manglende efterlevelse af
personalets anvisninger, kan medføre advarsel, pålæggelse af gebyr, bortvisning,
udelukkelse, ophævelse af dit medlemskab eller anmeldelse til Politiet.
Denne version af husordenen og værkstedsregler er gældende fra 16. januar 2022. I øvrigt
har medlemsbetingelserne altid forrang for husordenen og værkstedsreglerne.
København, 16. januar 2022
clay:Makers

