Side 1

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE LEJE AF SKB KLUBHUS
I FORBINDELSE MED LEJE AF UNDERVISNINGSL OKALET PÅ 1. SAL
Det store undervisningslokale kan lejes til lukkede fester (herunder konfirmation og barnedåb), undervisning,
konferencer mm.
Ved lukkede fester skal mad være leveret/medbragt udefra. Køkkenet må ikke bruges til at fremstille
festmiddag, men kun bruges til at arrangerer retterne på fade og opvarme retterne, samt til efterfølgende
opvask.
Der skal være adgang i køkkenet til klubbens medlemmer såfremt disse skal bruge det. Men der skal selvfølgelig
tages hensyn fra begge sider.
Det kræver medlemskab af SKB på minimum 1 år før indgåelse af kontrakt.
Ved ungdomsfester skal der være mindst 4 voksne ansvarlige personer (forældre) til stede til at sørge for ro og
orden.

GENERELLE BETINGELSER

1.
2.
3.
4.
5.

Tutten har kortvarig adgang til klubhuset om lørdagen for aflevering af madvarer.
Der må ikke laves borddækning dagen før.
Almindeligt service og køkkengrej forefindes.
Duge/håndklæder/viskestykker/sæbe/rengøringsmidler medbringes af lejer
Klubhuset udlejes kun til SKB-medlemmer, som ikke må videreudleje klubhuset / stille det til rådighed for
andre, og klubhuset må kun anvendes til aftalt formål.
6. Klubhuset må ikke udlejes til et SKB-medlem, der vil afholde et arrangement for en anden person, der ikke
selv opfylder kravet om leje (personligt medlem af SKB over et år).
7. Lejer er ansvarlig/erstatningspligtig for klubhus/inventar i det lejede tidsrum både over for SKB og offentlige
myndigheder.
8. Lejer skal opholde sig i klubhuset under hele arrangementet (bortset fra tidsrum til forberedelse/rengøring).
9. Klubhusudvalget har ret til kontrolbesøg og kan kræve klubhuset ryddet omgående, såfremt lejer synes at
have mistet kontrol over arrangementet, eller såfremt lejer ikke overholder indholdet af "Kontrakt for leje
af SKB klubhus" eller "Reglement for brug af SKB klubhus".
10. Ved afbestilling mindre end 14 dage før udlånsdato tilbagebetales kun halvdelen af det betalte beløb.
Reservationen af klubhuset er først endelig, når betaling har fundet sted.
11. Klubhuset skal afleveres i rengjort tilstand. Der kan eventuelt laves aftale om betalt rengøring.
12. Rengøring og øvrige betingelser se: Reglement for brug af SKB klubhus, som hænger på klubhustavlen.
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