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Lejeren af Ålbæk Forsamlingshus skal være mindst 21 år.
Lejeren af Ålbæk Forsamlingshus skal være medlem det år, hvor festen afholdes (årligt
husstandskontingent kr. 100,-)
Lejeren forpligter sig til personligt at være til stede under hele arrangementet.
Lejeren kan ikke overdrage sit ansvar til andre.
Ved alle arrangementer skal der være mindst én person tilstede, som bestyrelsen anbefaler.
Et depositum på kr. 750,- skal betales ved lejeaftalens indgåelse og fratrækkes ved endelig afregning.
Depositum tilbagebetales IKKE ved brud på lejeaftalen
Aflyser du dit arrangement, tilbagebetales depositummet kun ved særlige omstændigheder.
Ved ungdomsfester med lokal tilknytning for unge under 18 år kan der laves særaftaler. Ved ungdomsfester kræves, at der er mindst 1 forælder pr. 10 unge tilstede under hele festen. Det er vigtigt,
at forældrene under festen er bevidst om regelmæssigt at ”rotere” rundt i lokaliteterne.

Rengøring
Lejer står selv for oprydning, opvask og rengøring af køkken (inklusiv gulvvask). Endvidere for oprydning af
borde og stole samt ”grovfejning” af alle gulve. Det vil sige, at det som regel er de personer, som lejer har
hyret til at hjælpe ved festen, som står for alt dette. (Forsamlingshuset sørger efterfølgende selv for vask af
sal-gulve og toiletfaciliteter).
Hvis det skønnes fra udlejers side, at glas, bestik og porcelæn ikke er tilstrækkelig rengjort, vil dette blive
udført mod betaling. Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt med ekstra megen rengøring, skal lejer betale
for den ekstra rengøring.
Lejer kan drages til ansvar for hærværk og andre skader på bygninger, inventar, installationer m.v. forårsaget
af andet end almindelig slitage.
Renovation
Al affald skal lægges i affaldscontainerne. Flasker og glas skal i glascontaineren, pap i papcontaineren og
dåser i dåsecontaineren.
Parkering
Der må parkeres på forsamlingshusets P-plads. Udendørsarealerne indgår ikke i lejemålet til andet end parkering. Grillstegning og anden madlavning udendørs må derfor kun ske mod forudgående aftale med udlejer.
Naboer
Forsamlingshuset har naboer, som der skal tages hensyn til fra forsamlingshusets side. Derfor skal husets
døre og vinduer holdes lukkede efter kl. 22.00, hvis der spilles musik inde.
Brandsikkerhed
At afbrænde fyrværkeri i tilknytning til arrangementer i forsamlingshuset må kun finde sted, hvis lejeren
forud for arrangementet har indhentet såvel politimesterens som forsamlingshusets skriftlige tilladelse og
følger de angivne anvisninger herfor.
Myndighederne stiller strenge krav til brandsikkerheden. Der må intet ændres i brandværnsinstallationerne.
Der skal være frie flugtveje til alle markerede udgange. Pulverslukker findes i depotrummet bag baren i store
sal. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere, opstablinger eller andet. Overnatning i
forsamlingshuset må ikke finde sted.
Rygning
Al rygning foregår ude, da Ålbæk Forsamlingshus er røgfrit.

VI ØNSKER JER EN RIGTIG GOD FEST

