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Udlejning af klubhus 

 

Betingelser og regler for leje af Egå Sejlklubs 

klubhus 

 
1. Betingelser  

1.1 Lejer skal være fuldgyldigt seniormedlem, med min. 1 års anciennitet. 

1.2 Arrangementet skal være til medlemmets ”egne” lukkede fester/arrangementer 

(ikke skole- eller ungdomsfester). 

1.3 Det er ikke tilladt at overdrage lejemålet til andre.  

1.4 Klubhuset udlejes kun i Vintersæsonen og kun på dage/aftener, hvor klubhuset 

ikke benyttes til arrangementer af ES eller ES's medlemmer. 

1.5 Der må ikke sælges mad og drikke. 

1.6 Klubhuset kan udlejes til sejlsports relaterede ting, godkendt af bestyrelsen. 

 

1. Omfang 

2.1 Lejemålet gælder som udgangspunkt for klublokalet med tilhørende terrasse, de 2 

køkkener, samt toiletter. 

2.2 Lejeren må selv skaffe: duge, viskestykker og karklude eller hvad der skal bruges 

til arrangementet. 

  

2. Rengøring 

3.1 Lejer af huset er forpligtet til at aflevere huset – de anvendte rum og faciliteter i 

rengjort og opryddet stand til aftalt tid, som typisk er næste morgen/formiddag.  

3.2 Lejeren sørger for bortskaffelse af alt affald fra festen. 

3.3 Lejeren har ansvaret for, at der er slukket for de anvendte elinstallationer og at 

alle døre og vinduer er lukket / låst når huset forlades. 

3.4 Vin, øl og spiritus må ikke opbevares i klubhuset udover lejeperioden (det reduce-

rer risikoen for indbrud)  

3.5 Evt. ødelagt porcelæn og inventar erstattes af lejer (depositum) 

 

Ved oprydning/rengøring forstås støvsugning af gulve, samt aftørring af borde og stole i 

nødvendigt omfang. Endvidere skal klublokalets møbler efter oprydningen stå på en 

måde, der svarer til lokalets normale anvendelse.  

Rengøring af køkken, herunder af opvask og ovn, skal ske, så det fremstår mindst, som 

da man modtog det. 

Rengøring af toiletter og gangareal ved gulvvask og aftørring 

Tømning af alle skraldespande 

 

3. Rygning 

4.1 Rygning skal foregå udendørs og lejer sørger for fjernelse af cigaretskodder. 

 

4. Betaling/økonomi 

5.1 Alm. leje for huset er DKK 2500,- pr. aften/dag, der dækker brug af inventar og 

service samt lys, vand, varme m.v. (overtagelse ca. kl.10:00, aflevering ca. kl. 

10:00 dagen efter/dage med lørdagsfrokost dog først fra kl. 16:00, eller efter af-

tale) 
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5.2 Depositum er DKK 2000,-  ½ depositum indbetales umiddelbart efter be-

kræftelse på reservationen, og vil i tilfælde af aflysning tilfalde ES 

5.3 Betaling af lejen og depositum sker ved indsættes på ES konto reg.nr. 6192, 

konto nr. 0008225001, med oplysninger om navn, og kopi til husudvalg@egaa-

sejlklub.dk 

5.4 Rest indbetaling af depositum, samt lejen skal foretages min. 30 dage før leje-

målet, alternativt gøres lejen ugyldig 

5.5 Lejer er økonomisk ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som evt. op-

står under udlejningen, med mindre de skyldes alm. slitage. Spørgsmål herom af-

gøres suverænt af klubhusudvalget. 

 

5. Adgangsforhold til huset. 

6.1 Viceværten mødes med lejer ved ankomst og afgang (aftales efter behov) Vise-

værten sørger for gennemgang af inventarlister, tænder og slukker for varme etc. 

6.2 Lejer kan få udleveret nøgle og eller en kode til fordør. 

 

 

Bekræftelse for brug af klubhus: 

 

Navn:  

Adresse:  

Telefon:  

Mail:  

Returnering af depositum til: Reg.nr:  Konto nr.:  

 

Klubhuset lejes den (dato):     

Ønskes overtages kl.:  Klubhuset afleveres i rengjort stand kl.:  

Klubhuset anvendes til:  

 

 

Undertegnede bekræfter hermed at være indforstået med ovenstående betingelser. 

 

 

 

 

Dato:  

Under-

skrift:  

 

 


