Kære lejer
Vi vil gøre alt for at huset er klar og brugbar når I lejer huset men skulle
der mod forventning være problemer er I velkommen til at kontakte:
Susanne Hintz
Viggo Hansen

22 35 87 91/65 37 18 14
65 37 13 71/20 65 64 37

Udlevering af nøgle:
Elspa Hansen
65 37 16 20/29 71 58 20
Nøglen returneres i postkassen ved køkkendøren.
ORDENSREGLER & PAKTISKE OPLYSNINGER
for lån og aflevering af forsamlingshuset inkl. køkken og udearealer.
Bedes læst igennem.
Viskestykker, håndklæder, affaldssække, køkkenruller, karklude evt.
skarpe knive skal medbringes af lejeren.
Instruktion til ovn og opvaskemaskine, forefindes i køkkenet og skal
gennemlæses før brug.
Komfur og ovn skal rengøres (ovnen skal rengøres med rent vand- ingen
kemikalier og sulfo, men gerne skumgummisvamp) Sæt temperaturen på
60 grader og efter 5 min. sættes damp på, herefter arbejder ovnen i ca.
30 min. Derefter knofedt hvis det er nødvendigt 
Bæreskinnerne i siden skal afmonteres og vaskes i hånden.

Komfurets løsdele (undtagen brænder) kan gå i opvaskemaskinen.
Kaffemaskinen rengøres og beholderne skylles med rent vand.
Kaffefiltrene fjernes.
Service, glas og bestik maskinopvaskes, der kan være behov for aftørring
således kalkpletter fjernes.
Opvaskemaskinen tømmes for vand, og filtret renses kurvene sættes på
plads. Se vejledning i vaskerummet.
Fryser og køleskabene skal være rengjorte, strømmen afbrydes og
efterlades med dørene åbne.
Borde og vaske skal rengøres, fliser aftørres for snavs efter
opvask/madlavning.
Bordene vaskes af og placeres på rullebordene under scenen, runde
borde på scenen.
Stolene stables og stilles ved væggene, hvis der er spildt på stolene må de
ikke stables.
Alle gulve fejes og skraldespandene tømmes. Koste og fejeblad står i
kælderen hvor det efter brug sættes på plads.
Opkast og andre urenheder fjernes fra toiletterne.

Vinduer og døre lukkes, lyset og udsugning skal være slukket.
Affald omkring forsamlingshuset inkl. området ”Under Egen” fjernes.
Betaling for ituslået glas/porcelæn og andet inventar skal lægges i kuvert
i postkassen.
Pris kopper/glas kr. 15,00 Tallerkner kr. 30,00 Termokander kr. 200,00.
Går andet i stykker vil vi undersøge prisen på dette og I vil blive opkrævet
dette beløb.
Der må ikke fjernes porcelæn/skåle fra forsamlingshuset.
Lejeren har ansvaret for at begrænse brug af åbne vinduer, samt at
ophold og støjende adfærd uden for huset ikke finder sted.
Sangbøger i kælderen under køkkenet.
Der er brandsluknings udstyr i sal og køkken (se husets plantegning i
køkken) Brandmyndighederne forlanger, at døren mellem kælder og den
store sal ikke er låst ved arrangementer. Det er lejers pligt at overholde
dette.
Der må maximalt dækkes til 135 personer i stor sal og 30 personer i lille
sal. Lejer har det fulde ansvar for frie flugtveje ved ulykke og brand.
Lejeren af huset skal være fyldt 21 år.
Den på kontrakten signerede lejer skal være til stede som
ansvarshavende under lejeperioden.
Overnatning i huset, og ophold i kælder og på loft er ikke tilladt.

Ovenstående forhold skal overholdes, lejer er ansvarsbehæftet i hele
lejeperioden.
Overholdes ovennævnte punkter ikke ser vi os nødsaget til at opkræve et
gebyr for ikke udførte opgaver.
Forbehold for prisstigninger er begrundet i energiprisen, og tilskrives
lejekontrakten der er underskrevet mere end et år før udlejningsdato.
God fornøjelse med brug af huset og pas på det.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus.

