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Vedr. leje af Næsbyhoved Broby Forsamlingshus

Man skal være medlem af Foreningen Næsbyhoved Broby forsamlingshus for at leje huset. Hvis du 
ikke er det i forvejen, opkræves 100,- kr i kontingent gældende for det år huset lejes i. Som 
medlem får du 100,- kr i rabat pr lejemål. Ved nyt regnskabsår modtager du en mail med mulighed
for at forny dit medlemskab samt den årlige informationspjece.
I huset er der højtaleranlæg og WiFi. Der er desuden mulighed for at leje A/V udstyr: projector, 
lærred og mikrofoner - for 300 kr (tilslutning med HDMI eller VGA)

Som accept af lejebetingelserne og reservation af lejeperioden betales depositum på 500 kr
Beløbet kan betales kontant eller overføres til kontonummer 4092  4707183969
Resten betales senest ved afhentning af nøglen (som regel torsdagen før kl 19)

 Iflg persondataloven skal vi informere om, at oplysningerne behandles strengt fortroligt og aldrig 
overgives til 3. part. Du kan altid anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine oplysninger.

Bemærk: Ingen udlejning til  ungdomsfester. (heller ikke med forældreopsyn)
(Dette tiltag er desværre nødvendiggjort af tidligere uheldige episoder)

Priser: 2300 kr pr. dag (kl. 8.00-5.00)
1000 kr for en ½ dag ekstra (fra kl 17 dagen før eller til kl 14 dagen efter)
100 kr i rabat pr lejemål for medlemmer
300 kr for evt leje af AV-udstyr
Depositum 500 kr som bekræftelse på aftalen og endelig reservation af datoen
Med i lejen er rengøring af toiletter og almindelig gulvvask
Der tages forbehold for prisændringer

Opsigelse: Indtil 1 måned før lejedato koster depositum.
Mindre end 1 måned før lejedato koster fuldt aftalt lejemål.

Inventar: Borde, stole og service til 90 personer. Desuden 4 høje café borde, 2 høje 
barnestole samt rumadskillelse. (se mål på hjemmesiden)

Køkken: 3 køleskabe, 1 fryser, 2 gaskomfurer, 4 el-ovne og 1 mikroovn samt diverse 
skåle og fade.
Evt brug af grill eller friture skal foregå udendørs

Husk at medbringe:  mange viskestykker, karklude, opvaskebørste, opvaskemiddel, affaldssække.
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Praktiske oplysninger
Sikringer: Forefindes og skiftes på loftet.

Brand: Brandsprøjte på trappe i salen, brandtæppe på væg i køkken og kulsyreslukker i 
grovkøkkenet.

Affald: Vi har 4 sorteringer: Glas, Dåser, Mad-affald og restaffald – følg skiltene

Flasker: Indtil kl. 22.00 benyttes flaskecontaineren.
Efter kl. 22.00 stilles flaskerne i træ-rammen

Dåser: Sækken bindes og sættes i træ-rammen

Opvask: Glas: læg viskestykke over glassene og dub bundene tørre, inden de sættes på 
plads i stativet
Bestik: tørres af inden det lægges på plads i skufferne

Musik: I henhold til politivedtægt, kommunens miljøkrav samt af hensyn til 
forsamlingshusets naboer SKAL vinduer og døre være lukkede, når der spilles 
musik. Vær også opmærksom på køkkendøren. Hvis den er åben holdes døren til 
salen lukket.

Problemer: Udlejer på 2570 9512 eller formand på 6114 4712

Aflevering
Grovkøkken: Borde tørres af, gulv fejes, grej sættes på plads. Afleveres i rengjort stand 

Opvaskemaskine Vandet lukkes ud (bundprop fjernes) og sien skylles

Køkken: Borde tørres af, gulv fejes, grej sættes på plads. Afleveres i rengjort stand. 
Husk rengøring af ovne

Salen: Borde aftørres og sættes ud til siden. 6 stk. 6 pers borde ud mod P-plads og 6
stk. 4 pers borde til den modsatte side. Stole stables med 10 stk. i hver stak 
og stilles for enden af salen. Gulv fejes.

Ituslået service: Sættes på bordet og afregnes jævnfør opslåede priser. Pengene lægges på 
bordet eller i postkassen sammen med nøglen. 
Der kan også betales med MobilePay til 49840 skriv ”lejedato” i
besked-feltet, så vi ved, hvilket lejemål det dækker.

Ødelæggelser: Afregnes med udlejer

Ekstra rengøring: Nødvendig ekstra rengøring afregnes med udlejer

Hoveddør låses, udsugning og væglamper i salen slukkes, vinduer lukkes, varmen stilles på 15oC
Resten af lyset slukkes i køkkenet. Alarm tilsluttes. Døren låses og nøglen lægges i postkassen

Kortet kan downloades fra hér
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