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LEJEKONTRAKT
Udlejning

Huset lejes gennem den siddende bestyrelse, og det er således det frivillige arbejde, der gør,
at huset altid er i en pæn og ordentlig stand, når det lejes ud.
Det er af meget stor betydning, at lejer medvirker til at den pæne standard opretholdes og at
alt i forsamlingshuset behandles så ansvarligt og varsomt, som var det ens eget hjem.
Huset lejes ikke ud til ungdomsfester, f.eks. skoleafslutningsfester o. lign..
Medlemmernes unge kan, når det er forældrene, der står som lejer, benytte huset, dog
ikke til skoleafslutningsfester.
Forældrene skal være til stede under hele arrangementet og dermed være de sidste,
der går.
OVERNATNING i forsamlingshuset må IKKE finde sted!
Bestyrelsen lejer ud til alle interesserede, som accepterer de gældende principper for leje af
huset.

Priser inkl. moms

Hele huset (ikke- medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
Depositum (ikke- medlemmer)
Hele huset (medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
Depositum (medlemmer)
Lille sal (ikke-medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
Lille sal (medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
NB! Tidligere betalt bookinggebyr på 500 kr. er for alle og modregnes i
lejebetalingen.
El pr. kWh
(udlejer og lejer aflæser elmåler)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.025,00
1.500,00
1.650,00
0,00
1150,00
1000,00

kr.

2,50

kr.
kr.

25,00
37,50

For ikke-medlemmer opkræves beløb for udlejning + depositum inden
udlejningen i kontanter eller via MobilePay: 35 768.
Der tages forbehold
for prisstigninger!

Ituslåede glas af alle typer pr. stk.
Ituslåede kopper/tallerkener pr. stk.
Ituslåede øvrige ting aftales
Ituslået service skal blive stående i køkkenet.

Tobaksrygning

I henhold til dansk lovgivning er tobaksrygning i Forsamlingshuset ikke tilladt

Fyrværkeri

Alle former for fyrværkeri er strengt forbudt!

Vis hensyn

Vis hensyn til naboerne – undgå al for høj musik og unødig støj og aktivitet udenfor.

Oprydning/rengøring

Oprydning/rengøring af huset udføres efter vejledningen på bagsiden.
Kan oprydning og rengøring ikke godkendes pålægges der gebyr for ekstra rengøringstimer.

Ansvar

Lejeren er ansvarlig for forsamlingshuset og hæfter for evt. beskadigelse på bygninger og
inventar i tidsrummet for husets benyttelse.

Undertegnede indgår herved lejekontrakt med Strandby Forsamlingshus for følgende lejemål:
___________dag d._____/_____20_____

Lejen gælder: _______________________

Ikke-medlem (inkl. depositum kr. 1.500)

kr. inkl. rengøring og booking: __________

Medlem (inkl. depositum kr. 0)

kr. inkl. rengøring og booking: __________

Elmåler start, kWh: __________________

Elmåler slut, kWh: ____________________

Lejers underskrift:

Udlejers underskrift:

__________________________________

___________________________________

Konto nr.: 7059-1104842, KUN aktuelt for medlemmer!
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OPRYDNING, OPVASK M.M..
NB!





Rengøringsvand




Store sal



Start med at tømme fryser og køleskab som det første, så de kan afrimes imens huset
ryddes op.
Husk at slukke for kontakten på væggen.
Lad låg til fryser og døre til køleskabe stå åben i gangarealerne efter afrimning.
Benyt rengøringsvand til alle de steder eller ting, hvor der står ”tørres af” i denne
vejledning.
Hæld ”Top Finish” i rengøringsvandet ifølge dosering angivet på dunken.



Bordene tørres af, slås sammen og stilles op af den bageste væg i salen (modsat
køkkenet).
Stolene tørres af og stables oven på hinanden ved den bageste væg.

Lille sal



Borde og stole tørres af.

Toiletter




Hygiejneposer samt poser med brugte papirhåndklæder fjernes.
Urinalet på herretoilettet skylles stille og roligt igennem med en spand vand.




Køleskabe og fryser tørres af.
Køleskabet i køkkenet må hverken slukkes eller nedsættes i temperatur når huset
forlades!
Ovnene gøres grundigt rene.
Alt porcelæn, glas, bestik, gryder m.m. vaskes op og sættes på plads
Filter i opvaskemaskinen tømmes og den tørres af.

Køkken




Affaldshåndtering

Der forefindes 4 affaldscontainere ved forsamlingshuset og affaldet SKAL sorteres i:
o
o
o
o

glas
metal
pap (papkasser klappes sammen, så de ikke optager unødig plads i
affaldscontaineren)
miljøaffald (restaffald, f.eks. mad og lign.)

El





Sluk for elvandvarmer og sluk for al lys inden huset forlades.
Termostaten på væggen skal stå på 9 C.
Varmepumpe sættes på ”LH” i vinterperioden for at undgå frostskader i huset
(se vejledning ved varmepumpen).

I huset findes



Opvaskemiddel, 3 sorte sække, kaffefiltre, opvaske- og afspændingsmiddel, gas i
flasker, støvsuger, spande, rengøringsmidler/-klude, toiletpapir, papirhåndklæder og
hygiejneposer til ”Madame-stativerne”.
De brugte rengøringsklude fra borde og stole lægges i spand. Vaskes af
bestyrelsen.



Medbring selv



Bestyrelsen

Robert Satchwell
Dorthe Nielsen og Tonny Kristensen
Inge og Jens Damsbo
Anja og Douglas Cline
Anne Grethe og Steen Nielsen

HUSK!




Viskestykker, karklude, køkkenruller, håndklæder og skarpe knive.
Mosegyden 1
Strandbyvej 27
Strandbyvej 2
Grave Banke 9
Strandbyvej 49

2840 4837
4088 0523
4026 5097
6062 1949
2025 4974

Sluk lys og ryd op i de 2 legerum på 1. sal
Alt legetøj lægges i kasserne og placeres i reolerne

Lejekontrakts bagside - oprydning, opvask m.m..docx

21. marts 2019

