Lejebetingelser for klubhus
Prisen for leje er fastsat til:
Ikke medlemmer 1 800 kr.
Der findes rabatordninger for klubbens medlemmer og foreninger i Rønnerhavnen.
Der er kørestolsrampe, men intet handicaptoilet og det er derfor nødvendigt selv at medbringe eventuel toiletstol. Bredden på
yderdør er 70 cm, bredden på toiletdør er 65 cm og bredden på toiletdør i omklædningsrum er 53 cm.
Der udlejes normalt ikke til ungdomsfester, 18, 20, 25 og 30 års fødselsdage, idet vi har haft dårlige erfaringer hermed.
Der er installeret varmepumpe. Lad venligst være med at ændre på indstillingen. Såfremt varmepumpen døjer med at opvarme
lokalet, kan der suppleres med elvarme. Elvarmen tændes på kontakten på væggen til venstre for køkkendøren. Termostat og
kontakter på el-radiatorerne må ikke ændres.
Der er siddepladser til 66 personer i klublokalet, hvilket antal ikke må overskrides. Der forefindes et tilsvarende antal rød- og
hvidvinsglas, glas til dessertvin, velkomstdrink, snapseglas, ølglas, vandglas, kaffekopper mv. samt frokost- og middagstallerkener,
dybe tallerkener, is asietter, vandkander og bestik. Derudover er der termokander, enkelte skåle, køkkenknive, sovsekander samt
rustfri fade, ligesom der er små vaser til bordene. Eventuelle lovregler om begrænsning i antallet af personer, herunder
personkredsen mv forventes overholdt.
Der er ekstra sammenklappelige borde til buffet, gaveborde mv. Brug af disse aftales på forhånd.
Der opfordres til selv at medbringe viskestykker samt håndklæder, idet klubbens er ”glemte sager” og måske ikke lige egnet til
gæstebrug. Bruges klubbens viskestykker og håndklæder, skal de afleveres renvaskede. På toiletterne er der ”papirhåndklæder”
af hensyn til hygiejnen.
Køkkenet er lille og er ikke godkendt som restaurationskøkken, hvorfor mad bør leveres udefra.
Der er komfur, køle- og fryseskab + ekstra køleskab ved baren, kaffemaskiner, miniovn og mikroovn. Endvidere er der en
almindelig husholdningsopvaskemaskine med et hurtigt 25 min. program samt nogle små gryder. Ved brug af 25 min.
Programmet skal servicet først afskylles for at blive rent. Vær venligst opmærksom på anvendelse af flere kaffemaskiner og
elkedler på én gang, da sikringen kan springe, hvis der anvendes mange på én gang. Ændre derfor ikke på placeringen af disse.
Da lokalerne dagligt anvendes som samlingslokale for klubbens medlemmer, skal man ikke forvente et restaurationslokale
eller gildesal. Klubhuset overtages rengjort, som efter en klubaften. Der er rengøringsmidler mv i det hvide skab i damernes
omklædningsrum. Ved aflevering af lokalerne, skal der som minimum fejes og vaskes gulv i de rum, man har brugt. Vær
opmærksom på, at servicet skal være ordentligt rengjort.
Ved manglende rengøring af service eller lokaler opkræves 500 kr.
Der er normalt toiletpapir, håndsæbe på toiletterne samt opvaskemiddel i køkkenet.
Med mindre, der er truffet anden aftale, så kan man almindeligvis dagen før dække bord mv fra kl. 14.00 og dagen efter indtil kl.
12.00 kan bruges til oprydning og rengøring. Dette skal dog i forvejen aftales med klubben. Affald skal anbringes i
affaldscontaineren. Der må ikke henstilles affald ved siden af containeren, da områdets dyr går i poserne. Affald, der ikke kan
være i affaldscontaineren, skal medtages. Havnens container, i det røde indelukke syd for klubhuset, må IKKE benyttes.
Parkeringspladserne udenfor klubhuset er offentlige og klubben kan ikke garantere pladser i tilfælde af arrangementer mv på
Rønnerhavnen.
Der må IKKE slås søm eller skrues skruer i dørkarme mv til eventuelle ”Æresporte”.
Klubbens medlemmer har i forbindelse med lejemålet adgang til omklædningsrum, toiletter, bad mv, herunder også køkken
med henblik på f eks at lave kaffe til at tage med på tur, dog naturligvis ikke under festen. Dette skal accepteres.
Betaling skal ske senest 1 måned før benyttelsen. Beløbet indsættes på: reg. nr. 9006 konto 130 56 94564 eller MobilePay 55 391.
Lejemålet er bindende. Ved eventuel aflysning senere end 1 måned inden lejemålet, forfalder det fulde beløb til betaling
ligesom betalt leje normalt ikke tilbagebetales.
Der vil blive aflåst til bådehallen i forbindelse med lejemålet.
Henvendelse vedrørende lejemål og besigtigelse af lokalerne rettes til undertegnede.
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