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Leje af Trige Forsamlingshus
Ved indbetaling af depositum på 600,00 kr. bekræftes det, at Trige Forsamlingshus
udlejes til ovenstående d.

, under følgende betingelser:

Lejeren er bekendt med:
•

Huslejen er 2.000,00 kr. incl. rengøring.

•

At lejen først er endelig bekræftet, når Trige Forsamlingshus har modtaget depositum. Det
betales på vedlagte giro.

•

At når nøglen udleveres, betales restbeløbet enten kontant eller bankoverført.

•

Reservation af huset dagen før/efter lejedag er ønsket til kr. 500,00 pr. dag.
J

Ja dagen før

Ja dagen efter

•

At huset afleveres i aftalt stand, senest kl 08.00. Eller efter nærmere aftale.

•

At der ikke må være mere end 150 mennesker i huset af hensyn til brandsikkerheden.

•

At al musik i forsamlingshuset skal være afsluttet senest kl. 02.00, i henhold til
politivedtægt.

•

At følgende husregler overholdes:





Af hensyn til husets naboer, skal vinduer og døre være lukket når der spilles høj musik
Husk at tage flagene ned ved solnedgang!
Affald smides i containerne ved bagdøren. Alt affald skal derud. En container til papir og
pap og én til restaffald. Er de fyldt, stilles det i sorte affaldsposer, (som lukkes godt!) ved
siden af containeren.
Vinflasker tages med og deponeres i flaskecontainer ved Dagli Brugsen.

♦ At håndklæder, viskestykker, toiletpapir, karklude, gulvklude, sæbe og opvaskemiddel indgår i
lejen. Disse smides i vasketøjskurv ved vaskemaskine.
♦ Lyset i forgangen tændes i målerskabet (en sort kontakt) i forgangen.
♦ Lyset til den store sal tændes i skabet overfor baren. Ligeså propellen i loftet.
♦ Ekstra sikringer findes i målerskabet.

Efter endt leje skal følgende være i orden:
♦
♦
♦
♦

Overalt skal der være ryddet op – såvel indendørs som udendørs.
Der skal være vasket op og køkken skal være rengjort - specielt komfur og ovn
Salen skal fejes..
Går noget i stykker, stilles det på køkkenbordet og der betales:
Ituslået glas
10 kr. pr. stk.
Tallerkener, skåle osv. 25 kr. pr. stk.

Vær opmærksom på følgende brand-sikkerhedsforanstaltninger:

•

Der må ikke være mere end 150 personer i lokalet. Det er lejerens ansvar, at overholde dette.

•

I forgangen og ved siden af scenen står der en vandsprøjte. Disse skal være fyldt med vand. Det
er lejerens ansvar, at sikre sig, at der er vand i begge sprøjter før arrangementet.

•

I den store sal kan døren ved toiletterne, benyttes som flugtvej. Den åbnes ved at slå glasset af
og dreje håndtaget. Der gøres opmærksom på at denne dør kan låses op udefra når musikere
o.lign. skal læsse af og på. Døren må ikke være åben når der afholdes arrangementer i salen.

•

Flugtvejene skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. De kan alle benyttes uden nøgle.
Over døren ud til hoveddøren og over den grå dør, hænger der skilte med ordet “UD”.

•

I tilfælde af strømsvigt, tændes automatisk en lampe over døren ud til hoveddøren.

•

I køkkenet hænger der et brandtæppe og en pulverslukker ved svingdøren.

Med venlig hilsen
Peter Bendtson
Trige Forsamlingshus
tlf. 86 23 13 32

