
                         Aftale om lån af fælleshuset i HF. Elmebo 

   

Faciliteter 

Der er borde, stole og service til 50 personer, og, der er (ældre) musikanlæg med jackstik til telefon/iPod 

men uden CD-afspiller. Der er desuden fuldt udstyret køkken, hvor man kan tilberede og opbevare mad. 

 

Generelle regler for brug af festhuset 

• Det er kun fælleshuset, der hører med til lejemålet, og ikke parkeringsplads eller legeplads. Der skal 

udvises hensyn til naboer og øvrige brugere af fællesarealerne,  og eventuelle aktiviteter på fællesarealer 

skal trække indendørs i fælleshuset senest klokken 22. 

• Der gives besked om ødelagt glas, porcelæn og inventar ved aflevering af nøgle.  

• Døre og vinduer lukkes kl. 24, og musikken dæmpes.  

• Flag, flasker, krus og så videre fjernes. Oprydning på veje, legeplads og parkeringsplads er lejers ansvar.  

• Det er af sikkerhedshensyn strengt forbudt at parkere udenfor markerede båse på parkeringspladsen  

samt på vejene i HF. Elmebo.  

• Vi kører kun 10 km i timen på vejene  i Elmebo, og dette skal respekteres af såvel beboere som gæster. 

• Lejer af festhuset er ansvarlig for, at ovennævnte regler overholdes, ikke mindst reglerne om parkering.  

• Vis hensyn! 

 

Når du gør rent, skal du sørge for: 

Du skal selv medbringe rengøringsmidler, og du skal: 

• stille inventar tilbage på plads 
• sørge for, at alt er vasket op 
• tømme skraldespande 
• tømme opvaskemaskine og slukke den 
• tømme køleskabet, vaske det af, slukke det og efterlade det med åben dør  
• tørre køkkenet af – inklusive indersiden af lågen i det skab, hvor skraldespanden hænger  
• gøre rent på toiletterne 
• støvsuge og vaske alle gulve   
• aftørre vindueskarme og øvrige overflader 
• rydde op på udendørsarealer - fjerne eventuelle flasker, dåser og cigaretskod  

 

 

 

 



 

 

Du skal selv medbringe: 

•Håndsæbe til toiletterne 
•Toiletpapir 
•Skraldeposer  
•Klude og viskestykker 

 

Lejeperiode & gebyr:  

Weekendlån: Låneperiode fredag _____/_____   20___ til   søndag  _____/_____  20__ . Huset kan bruges 

fra fredag kl. 11.00, og huset skal være ryddet mandag morgen kl. 9.00. Gebyr kr. 600,-  

 

Hverdagslån: Låneperiode   ______/_____   fra klokken 10 om formiddagen til kl. 22 om aftenen. Huset skal 

være ryddet kl. 9.00 næste morgen. Gebyr: kr. 250. 

 

Helligdagslån - Skærtorsdag og Kristi himmelfartdag.  Låneperiode onsdag   ______/______   20___ til   

fredag   _____/_____  20__ . Huset kan bruges fra onsdag kl. 10 om formiddagen og skal være ryddet 

fredag klokken 9. Gebyr: kr. 600 

 

Aflyser du din booking mindre end 30 dage før arrangementet, opkræves det fulde gebyr.  

 

Halvt weekendlån: Ønsker man at låne huset en halv weekend, det vil sige fra fredag kl. 11 til lørdag kl. 12 

eller fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 22, kan dette lade sig gøre, hvis der er to uger eller mindre til 

det ønskede lånetidspunkt, og huset på dette tidspunkt ikke er ikke booket til weekendlån. Gebyr for et 

halvt weekendlån: kr. 300,-   

Låneperiode   ______/______   20___ til     _____/_____  20__ 

 

I alt at betale kr.__________ 

Jeg bekræfter hermed, at jeg har indgået aftale om brug af fælleshuset i HF. Elmebo, og at jeg vil overholde 

ovenstående regler, samt at bestyrelsen kan opkræve det angivne gebyr sammen med min hav eleje. 

Bestyrelsen kan ligeledes opkræve erstatning for ødelagt inventar samt gebyr for ikke -tilfredsstillende 

rengøring.  

 

 

Dato _________    Havenummer ______   Underskrift ________________________________________ 


