
H/F SYDGRÆNSEN 

Kongelundsvej 235 

Kontortid: 1/4 - 31/9 mellem 10-12 

(følger dagene for pligtarbejde) 

Girokonto nr. 543-1131 

 

Lejekontrakt  
 

Ved udlejning af lokale i forenings hus i H/F Sydgrænsen. 

 

Medlem:__________________________________Have nr.:_______ 

 

Fra________________ dag _______/________ 20 ______kl. 12.00 

 

Til ________________ dag _______/________ 20  ______kl. 10.00 

 

Ovennævnte tider skal overholdes 

 

Depositum udgør kr. 200,00. Såfremt udlejningen aflyses, og ikke kan udlejes til anden side, vil depositummet ikke 

blive udbetalt. 

Der tages forbehold for at, priserne kan ændre sig, hvis kontrakten er indgået året før, udlejningen. 

Lejen udgør for første dag kr. 800,00   

(inkl. rengøring ÷ opvask)               

Lejen udgør for anden dag kr. 150,00                             Flagstænger med flag kr. 100,00  

                                                                                                             Foreningen sørger for at sætte flagene _______ 

                                                                 Dato 

Lejer sørger selv for nedtagning af flag – senest kl. 20. 

                  

Lejen skal være indbetalt senest 14 dage efter det lejet tidspunkt. 

 

Indbetalingen kan foregå i foreningens kontortid eller på girokonto 543-1131 

 

Kontrakt og regler er gennemlæst. 

Dato________________________ 

 

____________________________                    _____________________________ 

 Lejer   Udlejer 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Regler for leje af festlokalet 
 

 

1. Man skal være medlem af H/F Sydgrænsen.    

 

2. Udlejning foregår igennem bestyrelsen. 

 

3. Ved lejetidspunktets begyndelse skal lejer konstatere, at inventar er til stede og lokalet er i orden. 

 

4. Lokalet skal afleveres: 

 

a) inden kl. 10.00, den dag lejeperioden ophører, afleveres ryddeligt 

b) borde og stole skal opstilles som ifølge plantegning. 

c) og der ikke er konstateret inventarmangler 

(inventarliste vedlagt). 

     

5. Såfremt, der som anført under punkt 4, er sket beskadeligelse 

eller konstateret mangler, hæfter lejer økonomisk. 

 

6. Lokalet må ikke benyttes, uden for den aftalte lejeperiode. 

 

7. Nøglen udleveres ifølge aftale med bestyrelsen 

 

8. Nøglen afleveres i bestyrelsens postkasse. 

 

9. Af hensyn til naboer må ingen støjende adfærd finde sted uden for huset efter kl. 24.00.  

 

            10.   Såfremt ovenstående regler for leje af festlokalet ikke overholdes, bortfalder retten til at leje af lokalet fremover.                

Hvis køkkeninventar og lokalerne ikke er rengjorte tilfredsstillende vil der blive opkrævet kr. 300,00 for ekstra 

rengøring. 

 

            11.   Husk selv at medbringe viskestykker, grydelapper,  karklude  og opvaskemiddel. 


