ODENSE SEJLKLUB

Medlem af D.I.F.

REGLER FOR LEJE AF O.S.’ KLUBHUS
•

Betingelse for lejeaftale
Klubhuset kan lejes af medlemmer over 18 år til eget brug. Medlemmet skal
selv være til stede ved arrangementet.
Bestyrelsen kan låne klubhuset ud til organisationer med relation til O.S.
f.eks. Odense Kommune eller Dansk Sejlunion.
Det bestyrelsesmedlem der laver aftalen, har ansvaret for at servicere
organisationen vedrørende åbne, varme, kaffe m.m.
Klubbens udvalg har ret til at benytte klubhuset uden betaling. Men
bookninger skal respekteres.

•

Reservation af lokalerne
Henvendelse skal ske til klubhusværten senest 3 uger før arrangementet
afholdes.
Alle betingelser er også gældende i perioder med begrænset udlejning.

•

Lokaler
Klubhusets lokaler er ved lejeaftale, som de forefindes til daglig.

•

Tidspunkter
Lejeaftale kan ske fra kl. 9.00 på dagen for lejeaftale, undtaget i perioder
med begrænset udlejning.
Klubhuset skal være forladt kl. 9.00 dagen efter, også i perioder med
begrænset udlejning.

•

Ingen lejeaftale
Standerhejsning – første lørdag i maj + dagen før og dagen efter.
Afrigger – første lørdag i november + dagen før og dagen efter.

•

Begrænset lejeaftale
Søsætninger:
1. april – første torsdag i maj (begge dage incl.).
Ophalinger:
1. oktober – første torsdag i november (begge dage incl.).
I disse perioder gælder lejeaftale først fra kl. 15.00. Der kan eventuelt
påbegyndes borddækning samme dag i salen inden kl. 15.00, hvis foldedøren
holdes lukket. Andre medlemmer skal kunne opholde sig ugenert i det daglige
klublokale og i køkkenet indtil kl. 15.00.

•

Beløb
Det fastsatte beløb for leje af klubhuset skal betales forud, senest 14 dage før
lejemålets begyndelse. Der er ingen reduktion af beløbet i perioderne med begrænset
udlejning.
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Linned
Lånte duge fra klubhuset skal afleveres renvaskede, senest 3 dage efter
lejeaftalens ophør.
Håndklæder og viskestykker skal medlemmet selv medbringe.
Rengøring
Opvaskemaskinen må kun benyttes med klubbens opvasketabs.
Klubhuset afleveres med renvasket gulv. Der må ikke efterlades vand på
gulvet.
Borde og stole skal være tørret af og sat på plads.
Køkkenet skal være rengjort, service skal være vasket af og sat på plads.
Begge ovne, samt plader og bradepander skal afleveres rengjorte.
Toiletter, håndvaske samt gulv i toiletrummene skal være rengjort.
Alt affald skal være fjernet.

•

Beskadigede eller ituslåede ting skal erstattes af lejer.

•

Rygning er forbudt i hele klubhuset.
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