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BRUGS, LEJE- OG ORDENSREGLER. 

 

GENERELT. 

Huset lejes ikke ud til ungdomsfester. 

Lejer hæfter for skader og hærværk i og omkring huset – i hele lejeperioden. 

Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler og tilknyttede udenomsarealer. 

Der må ikke kastes/smides med ris og lignende. Hvis det alligevel sker, vil der 
blive krævet betaling for slibning og lakering af gulve.  

Søm, tegnestifter og lignende må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller 
loft.  

Der må ikke bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af 
æresport. Æresport må kun opsættes i de monterede kroge og de tilpassede 
lægter. 

Overnatning er ikke tilladt iflg. brandvedtægterne. 

Ituslået service og skade på inventar erstattes til genanskaffelsesprisen. 

Huset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor, at lejer 
fjerner gaver og lignende samme aften, som festen afholdes. 

Forsamlingshuset har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikring gælder 
ikke personer, som måtte komme til skade under udlejningen, herunder 
medhjælp i køkkenet. 

 

STØJ 

Forsamlingshuset ligger som de fleste forsamlingshuse fra denne periode, hvor 
det er opført midt i landsbyen, hvorfor der skal fra lejers side udvises særlige 
hensyn til naboerne, når det kommer til støj! 

Døre og vinduer SKAL holdes lukkede, når der spilles musik og altid efter         
kl. 23:00. 
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Anvendelse af musikanlæg med kraftige ”Subwoofere” er ikke tilladt, og der 
skal i det hele taget være skærpet opmærksomhed på, at ”bassen” ikke bliver 
for kraftig. 

Der må ikke spilles musik udendørs uden særlig tilladelse. 

Enhver henstilling om at reducere støjen skal efterkommes øjeblikkeligt. 

 

 

BRAND OG EVAKUERINGSINSTRUKS 

Tjek brandalarminstruks ophængt i køkkenet. Vær opmærksom på, at der 
IKKE findes fastnettelefon i huset. 

Brug din viden og sunde fornuft – bevar roen! 

RED MENNESKER 
I tilfælde af brand eller røgudvikling – sørg for at alle personer kommer ud fra 
det berørte område og hen til samlingsstedet: P-pladsen. Kontroller alle rum 
inkl. toiletter. 

Hvis gange og arealer er spærret af røg, benyt nødudgangen. Husk at bevare 
roen. 

ALARMER 
Ring 112 og sig, at I skal bruge brandvæsen og evt. ambulance ved 
tilskadekomst. 

Svar kort og præcist på alarmcentralens spørgsmål, få derefter fat på nogle af 
gæsterne og få dem til at hjælpe med at få alle ud til samlingsstedet: P-
pladsen. 

LUK DØRE OG VINDUER, LÅS IKKE 

Forhindre branden og røgen i at brede sig ved at lukke døre og vinduer ind 
til det lokale, der brænder. 
Afbryd evt. for strøm, musikanlæg m.v. 

SLUK OM MULIGT BRANDEN / BEGRÆNS 
Orienter dig / jer om hvor brandmateriellet er anbragt og hvordan det bruges. 
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MODTAG BRANDVÆSNET 
Forklar indsatslederen om følgende: 

• Er der personer i fare – er der tilskadekomne 
• Er der personer i bygningen 
• Hvor brænder det 
• Adgangsveje til branden 

HJERTESTARTER 

Hjertestarter findes på husets gavl ved bagindgangen. 

 

BETALING OG DEPOSITUM 

Depositum og leje af forsamlingshuset opkræves ved, at Nr. Galten Forsamlingshus 
fremsender faktura. Med indbetalingen af det fakturerede beløb accepteres de medsendte 
og til enhver tid gældende lejebetingelser. 

Ved betaling af depositum er reservationen endelig og bindende. Depositum returneres 
når huset er afleveret i overensstemmelse med den indgåede lejekontrakt. 

 

RENGØRING/AFLEVERING 

 

Køkkenvask og køkkenborde rengøres. 

Komfur og ovne rengøres. 

Kaffemaskine rengøres. 

Alt service vaskes og stilles på plads. 

Glas og bestik skal tørres/pudses. 

Frysere og køleskabe tømmes og rengøres.  

Borde og stole skal være rengjorte og anbragt som forefundet ved 
udlejningens begyndelse. (Bordene skal løftes og ikke trækkes over gulvet) 

Alt lys skal slukkes efter brug.  

Gulvene i sal, køkken, toiletter og indgangsparti skal fejes.  
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Dørene lukkes til køkken og toiletter.  

Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.  

Affald / flasker skal sorteres i containerne udenfor. Husk affald på toiletterne. 

Giv besked ved skade på inventar og service – senest ved aflevering af 
nøgler. 

 

MEDBRING SELV 
Husk egen emballage til hjemtagning af madrester, da fade, gryder o.l. ikke må fjernes fra 
huset. 

 

CHRISTINES KØKKEN – PAKKELØSNINGER 

 
 

Vi har et samarbejde med Christines Køkken, der kan kontaktes på telefon 22573238 
– mail: chris_kokken@hotmail.com. Hun kender vores hus og kan klare alle typer 
selskaber. Læs alt på hjemmesiden www.christineskøkken.dk 
 

Pakkeløsning 1:  

leje af forsamlingshus. 

Forsamlingshuset lejes. I sørger selv for jeres gæster. 

Pakkeløsning 2:  

leje af forsamlingshus + mad. 

Forsamlingshuset lejes. Mad fra Christines køkken. Derudover sørger i selv 
for jeres gæster. 

Pakkeløsning 3:  

leje af forsamlingshus + mad + bordækning + servering 

Forsamlingshuset lejes. Mad fra christines køkken, borddækning og 
serveringspersonale. Ekskl. Drikkevarer. 

 

Senest vedtaget på bestyrelsesmøde november 2022. 
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