
Følgeseddel til leje af Himlingøje Forsamlingshus  
 

Hvis der er bemærkninger til rengøring, inventar og lignende, oplyses det ved lejens start. 

Brug venligst nedenstående, som tjek-liste inden du forlader huset. 

 

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER IFØLGE DANSK LOVGIVNING ER 

RYGEFORBUD I FORSAMLINGSHUSE. 

 

Ved aflevering af forsamlingshuset er det lejers ansvar at: 

 

¤ Olie- og el-måler er aflæst både ved lejemålets start- og slut-tidspunkt, og at denne aflæsning er 

   noteret i nedenstående felter. 

¤ Service er vasket op. 

¤ Kaffemaskine, el-kande, termokander, køleskabe, fryser, opvaskemaskine, ovne og disses filtre er  

   rengjorte og slukkede. 

¤ Køleskabe og fryser er slukket, optøet vand fjernet og køleskabs- og fryser-lågerne står åbne. 

¤ Baren og køkkenborde er rengjorte. 

¤ Affald er smidt ud i containeren. Glasaffald i glascontaineren. Dåser er frasorteret og samlet i  

   sække uden for køkkendøren. 

¤ Stearin, evt. spildte væsker og lignende er fjernet. 

¤ Samtlige borde og stole er sat som ved ankomst. Alle borde vasket af. 

¤ Lys og vinduer er slukket og lukket. OBS husk toiletterne. Døre låst. 

¤ Huset afleveres i pæn stand (som du selv ønsker at finde det). Efterlades huset ekstraordinært 

   meget snavset, kan rengøringsfirma rekvireres til rengøring på lejers regning. 

 

Vi gør opmærksom på, at ved mangelfuld rengøring/oprydning kan det tilbagebetalte 

depositum blive nedsat. 

 

Ordensregler. 

¤ Forsamlingshuset udlejes efter forudgående aftale til private fester og arrangementer. 

¤ Udlejning kan ikke ske til ekstremistiske partier eller organisationer. 

¤ Vinduer og døre skal som udgangspunkt holdes lukket under fester. 

¤ Høj musik og anden støj, der kan genere naboer, må ikke forekomme. 

¤ Inventar, herunder køkkengrej, må ikke fjernes fra huset. 

¤ Ifølge beredskabsstyrelsen er overnatning ikke tilladt 

¤ Ingen høj musik efter kl. 0:00. 

Særlige vilkår. 

Ungdomsfester skal foregå under opsyn af mindst 2 ansvarshavende voksne, efter nærmere aftale 

med udlejer. Der skal være opsyn både ude og inde. Desuden opkræves depositum kr. 5000. 

 

Aflæsningsskema. 

 

Ved ankomst Ved afgang 

Olie:                                      el; Olie:                                        el: 

 

Olie koster 40,00 kr. per fyringsenhed og el koster 2,75 kr. per kWh. 

 

Evt. ituslået service: Stilles i vindueskarm ved vask i køkken. 

Prisliste: Kopper, tallerkener, lysestager, glas kr. 20. Skåle, fade, kander kr. 40. 

 

 

 

 


