Regler for leje af foreningshuset i Hedvigslund Haveforening
Om huset
Huset er bygget i 2011-2012 af foreningens medlemmer. Huset lejes ud hele året til
medlemmer af Hedvigslund Haveforening og beboere i området. Der er plads til 42
personer. Køkkenet er beregnet til anretning og lettere madlavning. Der er køleskab,
komfur, ovn og opvaskemaskine (MED sæbe) og kaffemaskine.
På toiletterne er der håndtørrere.
Leje
En enkelt dag (mandag-torsdag): 1000 kr.
En enkelt aften (mandag-torsdag): 500 kr
Weekend fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 10.00: 3000 kr.
Depositum: 600 kr., indbetales senest 14 dage efter modtagelse af kontrakt.
Vand: 150 kr. pr. lejemål; afregnes af depositum.
El: Betales efter måler; afregnes af depositum.
Afbestilling
Aflysning af arrangement skal ske til husets bestyrer senest 1 måned før arrangementets
påbegyndelse. Ved aflysning tilbagebetales depositum ikke.
Hvilken type af arrangementer?
Huset udlejes primært til familiefester, mødevirksomhed, foreningsarrangementer m.v.
Hvilken type af arrangementer kan IKKE afholdes i Foreningshuset?
Sidste skoledag. Andendagsfest. 18-års fødselsdag. Andre sammenlignelige
ungdomsfester
Medbring Viskestykker, karklude, håndklæder til køkkenbrug og duge.
Ordensregler
Af hensyn til de omkringliggende haver skal al musik og anden støjende adfærd ophøre
kl. 24.00. Der må ikke afspilles musik udenfor, og døre og vinduer skal være lukkede
senest kl. 24.00, hvis der spilles musik.
Rengøring
Inden aflevering af nøgle skal huset gøres rent:
• Alt brugt service skal vaskes op og lægges på plads
• Affald fjernes (inkl. flasker og dåser) – der er p.t. IKKE affaldscontainere i Hedvigslund
Haveforening. Pr. 01.03.2020 vil der være affaldsbeholdere i foreningen; efter den dato
skal alt affald skal sorteres
• Alle flader tørres af med sæbevand
• Toiletter og kummer rengøres
• Gulvet fejes – skal IKKE vaskes
• Borde og stole tørres af og stilles på plads
Hvis huset ikke er tilstrækkeligt rengjort, betales 250 kr. i timen for slutrengøring.
Nøgle
Udleveres fra kl. 12.00 efter aftale med husets bestyrer og afleveres senest kl. 10.00
dagen efter lejemålets ophør

