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Det er kun lovlig at overnatte i Betania, hvis der gives specifik lov til hver enkelte overnatning. 
 
For at få lov til at overnatte i Betania, skal udlejeradministrator og formand på vegne af bestyrelsen 
give tilladelse.  
  
Tilladelse gives kun til brugere af huset eller grupper/personer som er tæt knyttet til huset.  
  
Hvis man ønsker at overnatte i Betania udfyldes ansøgningsskema og sendes til udlejeradministrator 
senest en måned før overnatning skal finde sted. Ansøgningsskemaet findes nederst i denne vejledning.  
Udlejeradministrator afgør sammen med formanden om ansøgningen kan imødekommes. 
  
Hvis ansøgningen imødekommes af udlejeradministrator og formanden, skal lejer søge om tilladelse hos 
Beredskab Fyn. 
Udlejeradministrator og/eller bestyrelsen er ikke ansvarlig for om Beredskab Fyn giver tilladelse eller 
afslag. Giver Beredskab Fyn afslag, kan der ikke overnattes i huset. 
  
Ansøgning til Beredskab Fyn skal sker senest 8 hverdage før overnatningen og skal gøres på Beredskab 
Fyns hjemmeside: https://beredskabfyn.dk/selvbetjening/ansoegning-om-midlertidig-overnatning hvor der 
også er yderlige information. Husk vedhæft plantegninger. 
  
Plantegning findes på hjemmesiden OdenseIM.dk eller kan fås hos udlejeradministrator. 
  
Gives der tilladelse af Odense Brandvæsen sendes kopi af tilladelsen til udlejeradministrator. 
  
Regler for overnatning: 

 Der må overnattes i Caféen, lille og stor sal og på kvisten (IMU). 
 Der må maks overnatte 16 personer i Caféen, 11 personer i Lille sal, 27 personer i Stor sal og 15 

personer på kvisten. 
 Der må kun være sovepladser som angivet på plantegningen. 
 Der skal i de rum hvor der overnattes hængs ”Rygning forbud” skilte op. Skiltene ligger i skabet 

over ovnene ved brødkurvene. 
 Der må ikke være placeret bagage eller andet i de angivne flugtvejsområder. 
 Foldedørene mellem den Lille sal og den Store sal skal være skubbet helt til side, når der 

overnattes i lille og/eller stor sal. 
  
Udlejeradministrator:  

Else Stougaard  
Mail: elsestougaard@nal-net.dk 
Tlf.: 26504876 

  
********************************** 
   
  



Ansøgningsskema til midlertidig overnatning i Betania Ryttergade 3, Odense. 
  
Nedenstående ansøger om midlertidig overnatning i Betania. 
(Denne ansøgningsskema gælder ikke ansøgning hos Beredskab Fyn. Dette skal ske på særskilt ansøgningsskema, 
hvis ansøgning om overnatning imødekommes af Betania.)  
 
Navn på ansøger: 
Adr. på ansøger: 
Telefonnr. på ansøger: 
e-mail på ansøger: 
Navn på organisationen (hvis der ansøges på vegne af en organisation): 
Hvornår skal overnatningen finde sted?: 
I forbindelse med hvilken arrangement skal overnatningen finde sted?: 
Hvilken lokale skal der overnattes i? 

Caféen 
Lille sal 
Stor sal 
Kvisten 

  
Sendes til : elsestougaard@nal-net.dk 
 _______________ 
 
Svar fra Betania: 

 
Ansøgning imødekommet 
(Vi har vurderet at overnatningens formål ligger inden for den ramme vi giver tilladelse. 
Tilladelse til overnatning givet med forbehold – DET ER BRANVÆSNET DER GIVER DEN ENDELIGE 
TILLADELSE. Du skal selv søge brandvæsnet om denne tilladelse jævnfør vejledningen. ) 
 
Ansøgning ikke imødekommet 
 


