
 
 

Regler i forbindelse med udlejning af foreningshuset. 
 
Udlejningsperiode: 

• Udlejningstidspunkter, weekend (fredag-søndag): Fra 1. maj til 30. september. 
 

• Udlejningen kan ske måned for måned et år frem i tiden, med forbehold for foreningsarrangementer. 
 

• Lejen sker fra kl. 11:00 på udlejningsdagen til kl. 09:00 på afleveringsdagen. 

 
Klubaktiviteter: 

Tirsdag:  19.00 - 22.00 Klubaktiviteter/Billard 
Torsdag: 19.00 - 22.00 Klubaktiviteter/Billard 
Søndag:  11.00 - 14.00 Kegler 

 
Leje af foreningshuset: 

• Leje af foreningshuset forgår gennem bestyrelsen på mail: udlejning@sondervang.info 
• Foreningshuset må udlejes til medlemmer i haveforeningen, og dennes familie i lige linje. 
• Medlemmet der lejer huset, skal være til stede under festen. 

• Lejen er 1000 kr. pr. udlejningsdag, slutrengøring 400 kr. og depositum 1000 kr. alt betales ved 
underskrivelse af kontrakten. 
• Der udleveres 1. stk. nøglebrik som passer til huset. Udleveres senest på udlejningsdagen. 
• Nøglebrik skal afleveres ved lejemålets ophør, eller efter aftale. 
• Pris for mistet nøglebrik er 200 kr. der fratrækkes depositum. 
• Pergolaen er ikke inkluderet i lejen af foreningshuset men må gerne bruges. 

 

Huset modtages af lejer i: 
• Rengjort stand, med møblementet i standardposition. 

 
Ved aflevering af huset, skal der gøres følgende: 

• Borde og stole skal vaskes/tørres af og sættes på plads, som vist på oversigten. 
• Køkkenet skal ryddes op. 
• Opvaskemaskinen skal tømmes. 
• Service og glas skal sættes på plads i skabene. 
• Glas og tallerkener skal stå så det er let at tælle op. 
• Man må ikke tage service med ned til sig selv. 
• Køleskabene skal tømmes og rengøres. 
• Komfur, ovn og mikroovn skal rengøres. 
• Affald og flasker skal fjernes og smides i dertil hørende skraldespande. 
• Gulv skal være fejet og rengjort for evt. stearin/tyggegummi m.m. 
• Flag i hække skal fjernes dagen efter, senest kl. 10.00. 
• Private effekter skal være fjernet inden kl. 09.00, da rengøringen er mellem kl. 09.00-11.00. 

 
Hvis de overstående punkter ikke er overholdt, vil den ansvarlige for udlejning af huset, bringe disse ting 
i orden. Der vil blive modregnet, 100 kr. pr. time, som vil blive taget fra depositum, for udført arbejde. 

 
 Vedrørende afbestilling/opsigelse af lejekontrakt: 
• Hvis lejekontrakten ønskes opsagt mindre end 1 mdr. før udlejningsdato, fratrækkes hele leje 

beløbet (1000 kr. pr. lejedag). 
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Skader på inventar og service: 
• Der henstilles til, at man samler det service der er gået itu, så der er mulighed for nye 

indkøb af samme mærke. 
• Inventar og lign. som har taget skade i forbindelse med arrangementet, skal erstattes efter 
nærmere aftale med bestyrelsen. 
• Hvis der skulle være nogle gæster, der ødelægger eller smider ting på vej ud af 
haveforeningen, skal dette erstattes og/eller ryddes op. 
 
Parkering: 

• Det er ikke tilladt at parkere på festpladsen ved foreningshuset. Af - og pålæsning tilladt. 
 
Inventar: 

• Fjernsyn, køleskab og ismaskine er til rådighed. 
 

Musik: 
• Der er mulighed for at tilslutte telefon eller PC til musikanlægget i huset. 
• Døre og vinduer skal lukkes kl. 24.00 og musikken skrues ned kl. 01.00 
 
Følgende må ikke benyttes i forbindelse med leje af foreningshuset: 

• Billard. 
• Keglebane. 
• Borde og stole må ikke stilles ind på keglebanen. 
 
Flaskecontainer: 
• Må ikke benyttes i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 08.00, af hensyn til naboerne. 
 
Depositum: 
• Det er en forudsætning for tilbagebetaling af depositum, at reglementet er overholdt, samt intet 
er ødelagt. 

• Depositum tilbagebetales efter aftale med bestyrelsen. 
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