Betingelser for leje af klubhus
Hvem kan leje?
Hvis du er aktivt medlem og har båd i havnen, eller du har været aktivt medlem i mindst 1 år.
Hvilke arrangementer udlejes der til?
Medlemmers, og medlemmers hustandens familie børns mærkedage (ikke ungdomsfester).
Man kan f.eks. ikke leje huset til naboens o. lign fest, selvom man selv deltager i arrangementet.
Leje: 2000,-kr.
Klubbens aktive medlemmer kan leje klubhuset til kortere mødearrangementer (3-4 timer), på hverdage,
hvis det aktive medlem er med til mødet.
Leje: 600,-kr.
Leje skal være betalt senest 1 uge før lejedatoen
Reservation af klubhuset skal ske ved henvendelse til klubhusbestyreren, i så god tid som muligt.
Dog max.1. år frem, af hensyn til klubbens arrangementer.
Klubbens egne aktiviteter så som fællesarrangementer, klubaftner og undervisning går forud for udlejning.
Der skal altid være adgang for klubbens medlemmer til såvel toilet som lokalet på 1. sal.
Der skal selv medbringes viskestykker/toiletpapir og køkkenruller og affaldsposer.
Det er ikke tilladt at medbringe ekstra køleskabe.
Det er ikke tilladt at dække op i billard rummet før 2 timer inden festen starter.
Service der går i stykker afregnes efter fast prisliste
Service må ikke fjernes fra klubhuset
Efter leje af klubhuset skal lejeren foretage rengøring af såvel klubhus som benyttet porcelæn
Det forventes at klubhuset behandles ”ordentligt” dvs. ingen flasker i vinduerne, trappen osv.
Såfremt gulvene ikke er vasket, betales der 500,- . Husk at rengøre ovnene indvendig.
Der må kun bruges, flydende special sæbe beregnet til linoleum der står i 5 ltr. dunk.
Såfremt der bliver brugt brun sæbe, ajax eller andre stærkt alkaliske midler, bliver voksen opløst.
Det koster dig mindst 3000 kr. for en gang vask og voksning.
Klubhuset lejes fra kl. 11 og skal være afleveringsklar dagen efter kl. 11,
hvis andet ikke er aftalt med klubhusbestyreren.
Dato for leje af klubhus
Navn: ______________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________
Post nr: ____________________________________________________
Telefon: _____________________________
Jeg accepterer udlejningsregler/kopi returneres til Motorbådsklubben.
__________________________
underskrift

