Lejeaftale for leje af Holte Roklubs klublokale
Formål med leje af klubben:
Klubben lejes personligt af medlemmer der har været aktiv i klubben i 3 år eller mere til egen eller nærmeste
families anvendelse (ægtefælle/kæreste og børn) dog ikke til børnefødselsdage eller ungdomsfester (uden
voksne). Lejemålet gælder under ingen omstændigheder klubbens materiel eller andre faciliteter. I tilfælde af
overtrædelse af dette kan Holte Roklubs bestyrelse ekskludere medlemmet uden yderligere ankemulighed for
medlemmet.
Leje af lokalet starter
Leje af lokalet slutter **)
**Næste dag kl. 10 skal oprydning og rengøring være afsluttet.
Da klubben benyttes af mange medlemmer, beder vi dig om at holde tidspunkterne ”stramt” og ikke påbegynde
evt. borddækning inden det er helt nødvendigt, for afholdelsen af dit arrangement.
PS: der må ikke efterlades tomme flasker i klubbens entre ved festens ophør.
Hvis du ikke orker at gøre rent efter dit arrangement så kan du kontakte Ida Marie på mobil nr.: 51 21 29 47
- hun gør det gerne for dig til en startpris på 500 kr., men det aftales særskilt. Dog skal du selv sætte evt. klapsammen- borde og klapstole på plads og klubstuens ’hygge-stole’ retur i opholdsstuen.
Leje af lokalet koster: 3.500,Beløbet indbetales i Nordea bank reg. 2253 konto 6272 420 449 senest 1 uge inden lejemålet. mærket udlejning,
dag og dit navn.
Regler for leje af Holte Roklubs klublokale:
1. Lejemålet gælder toiletter, entre køkken og opholdsstue.
2. Respekter venligst at alle indendørs faciliteter i Holte Roklub er røgfrie.
3. Klubbens medlemmer skal under udlejningen uhindret kunne benytte klubbens øvrige lokaler
herunder platform, bådhal og omklædningsrum.
4. Lejerens gæster må under ingen omstændigheder berøre eller benytte Holte roklubs ro materiel eller
øvrige motionsredskaber. Der er derfor ingen adgang til motionsrummet og børn må IKKE opholde
sig i båd hallen
5. Lejeren skal erstatte enhver form for ødelagt inventar, service og båd/motionsmateriel, hvis det
ødelægges eller beskadiges under lejers arrangement.
6. Fejlalarmer der udløser regning fra alarmselskab udredes af lejer.
7. Det er forbudt at sømme/skrue eller på anden måde fastgøre telte, pynt eller lignende til klubben
herunder platformen.
8. Lejer skal selv medbringe lys, servietter duge, viskestykker, opvaskemiddel, karklude, affaldsposer,
stanniol/vita-wrap, håndklæder og evt. sæbe til toiletterne, kaffe / te.
HVIS opvaskemaskinen under dit arrangement trænger til afspændingsmiddel eller salt (2 symboler op
opvaskemaskinen vil lyse) da SKAL dette tilsættes (findes under køkkenvasken)
9. Lejer skal selv sørge for bortskaffelse af ALT affald incl. tomme flasker, klubbens affaldsstativer må
ikke benyttes.
10. Enhver form for åben ild er forbudt, stearinlys skal holdes under opsyn. Evt. brandskader efter
stearinlys vil blive udbedret for lejers regning. Der må på forhånd advares mod stearinlys i folieforme,
da disse kan blive meget varme med efterfølgende skader/brand. ”Haveblus” på platformen skal stå på
underlag beregnet til disse haveblus, fakler må under ingen omstændigheder fastgøres med skruer.
Lejers accept af vilkår.:____________________________________ Denne aftale ligges i bestyrelsens postkasse i
klubben.
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Dette er dit eksemplar:
Jeg er indforstået med flg. i forbindelse af mit lejemål af Holte Roklubs opholdsstue. At dagen efter mit
arrangement kl. 10 skal oprydning og rengøring være afsluttet.
Hvis du ikke orker at gøre rent efter dit arrangement så kan du kontakte Ida Marie på mobil nr: 51 21 29 47
- hun gør det gerne for dig til en startpris på 500,- kr., men det aftales særskilt. Dog skal du selv sætte evt. klapsammen- borde og klapstole på plads og klubstuens "hygge-stole" retur i opholdsstuen.
Regler for leje af Holte roklubs klublokale:
1. Lejemålet gælder toiletter, entre køkken og opholdsstue.
2. Respekter venligst at alle indendørs faciliteter i Holte Roklub er røgfrie.
3. Klubbens medlemmer skal under udlejningen uhindret kunne benytte klubbens øvrige lokaler
herunder platform, bådhal og omklædningsrum.
4. Lejerens gæster må under ingen omstændigheder berøre eller benytte Holte roklubs romateriel eller
øvrige motionsredskaber. Der er derfor ingen adgang til motionsrummet og børn må IKKE opholde
sig i bådhallen
5. Lejeren skal erstatte enhver form for ødelagt inventar, service og båd/motionsmateriel, hvis det
ødelægges eller beskadiges under lejers arrangement.
6. Fejlalarmer der udløser regning fra alarmselskab udredes af lejer.
7. Det er forbudt at sømme/skrue eller på anden måde fastgøre telte, pynt eller lignende til klubben
herunder platformen.
8. Lejer skal selv medbringe lys, servietter duge, viskestykker, opvaskemiddel, karklude, affaldsposer,
stanniol/vita-wrap, håndklæder og evt. sæbe til toiletterne, kaffe / te.
HVIS opvaskemaskinen under dit arrangement trænger til afspændingsmiddel eller salt (2 symboler op
opvaskemaskinen vil lyse) da SKAL dette tilsættes (findes under køkkenvasken)
9. Lejer skal selv sørge for bortskaffelse af ALT affald incl. tomme flasker, klubbens affaldsstativer må
ikke benyttes.
10. Enhver form for åben ild er forbudt, stearinlys skal holdes under opsyn. Evt. brandskader efter
stearinlys vil blive udbedret for lejers regning. Der må på forhånd advares mod stearinlys i folieforme,
da disse kan blive meget varme med efterfølgende skader/brand. ”Haveblus” på platformen skal stå på
underlag
beregnet til disse haveblus, fakler må under ingen omstændigheder fastgøres med skruer.
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