
Ordensregler for lejere af 
Forsamlingssalen Hjarup Gl. Mejeri 

 
 
Vi har i Landsbyforeningen lavet dette regelsæt, som vi gerne ser, at du som lejer overholder. For os 
er det vigtigt, at vi stadig med glæde kan leje vores Forsamlingshus ud, og at vi kan bevare det gode 
forhold til husets naboer. 
 
Ordensreglerne gælder for alle slags arrangementer, hvad enten der er tale om barnedåb, bryllupper, 
fødselsdage eller jubilæer. 
 

 Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft andre steder end på husets toiletter (heller ikke 
udenfor). 

 Dåser, flasker eller andet affald hører kun hjemme i containerne, der er opstillet ved 
Forsamlingssalen  

 Der er total ryge forbud indendørs. 

 Der udlejes ikke til ungdomsfester. 

 Det er ikke tilladt at overnatte i forsamlingshuset. 
 

Overtrædelse af ovenstående vil medføre at vi må lukke festen! 
 
Hvis noget bliver spildt på gulve eller borde under festen, skal det straks tørres op, da gulve og borde 
kan tage skade (hvilket vil medføre et erstatningskrav)! 
 
Efter endt fest skal der ryddes op: 
 

 Borde og stole stilles på plads. 

 Evt. opkast fjernes, både fra toiletterne og andre steder. 

 Køkkenet skal ryddes og alle rester af mad og andet skal fjernes. 

 Alt service vaskes op, aftørres og stilles på plads. 

 Opvaskemaskinen tømmes for vand. 

 Alt affald puttes i sorte affaldssække og lægges i affaldscontainerne udenfor. 

 Flasker og dåser skal i containerne, som står udenfor. 
 
Det er ikke tilladt at tage fade eller andet med hjem til evt. rester mad. Medbring selv det emballage, 
du skal bruge. 
 
 
Mangelfuld oprydning vil medføre ekstra betaling for rengøring. 
 
Husk at tjekke garderoben m.m. for glemte sager. 
 
God fest! 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Hjarup Landsbyforening, 1. maj 2015 

 



 

Lejekontrakt for leje af Forsamlingssalen Hjarup Gl. Mejeri 
 
Oplysninger om lejer. 
Navn:   
Adresse:  
Post nr. /by:  
Tlf:    
E-mail:   
Leje dato:   
 

Lejebetingelser: 
 
1. Lokalerne overtages lejedagen kl. 10.00 og afleveres den efterfølgende dag kl. 7.30 
2. Ituslået service erstattes med beløb som vist på prislisten ophængt i køkkenet. 
3. Lejeren sørger selv for duge, viskestykker og karklude. 
4. Lejer skal senest ved udlevering af nøgle betale det aftalte lejebeløb kontant. 
5. Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum.     
Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. 
6. Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af 
lejer eller dennes gæster. 
7. Lejer har pligt til uopfordret at oplyse om evt. skader. 
8. Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejers arrangement. 
9. Ved afbestilling 2 mdr. før et arrangement betales et gebyr på kr. 500,- 
10. Lejer accepterer og indestår for overholdelsen af forsamlingshusets ordensregler. 
 
 Lejeprisen, for 1 døgn, er pr. 1. maj 2015 kr. 2100,- 
 Lejeprisen, for 2 døgn, er pr. 1. maj 2015 kr. 3100,- 
 Lejeprisen, for 3 døgn, er pr. 1. maj 2015 kr. 3600,- 
 
 Lejeprisen kan reguleres hvert år 1. maj, 
 
 Beløbet til huslejen kan indbetales på 
 reg. 5881 kontonr. 8810020984 senest 8 dage før leje dagen. 
 
 Rengøring er obligatorisk og koster, pr. 1 maj 2015, kr. 400,- medbringes kontant på dagen. 
 
 Rengørings prisen kan ligeledes reguleres hvert år 1. maj 
 
Mvh Hjarup Landsbyforening 
Udlejer af Hjarup mejeri 
Bent Poulsen 
Tlf.: 2712 2317 
hjarupmejeri@gmail.com 
 
 
 _______________________________________________________________ 


