
Regler for leje af mødelokaler                                                   april 2008

Mødelokalerne kan kun lejes af personer over 18 år, og kun til møde aktiviteter, 
undervisning, mv. hvor lejeren skal være tilstede. Lejeren har det fulde ansvar for, at 
mødelokalerne afleveres i samme stand, som det er modtaget. Ved overtrædelse af 
nedenstående regler kan bestyrelsen træffe beslutning om at lejeren fremover ikke 
kan leje lokalerne. 

Priser:   Hverdage kr.: 125,-  Weekender kr.: 350,-  Weekenddage kr.: 250,-
Depositum kr. 500,-

Lejen betales forud ved bestillingen og beløbet kan kun tilbagebetales såfremt aftalen
annulleres min. 1 måned før brugsdatoen. 
Nøgle til mødelokalerne kan mod betaling af depositum, afhentes den anden torsdag i
måneden (juli og December lukket) og efter aftale ved hverdagsudlejning. Nøglen 
afleveres i afdelingsbestyrelsens postkasse ved Rugvænget 31, når lokalerne forlades 
efter brug. 
Nøglen til lokalerne er en systemnøgle og hvis den bortkommer skal lejer erstatte 
denne med kr. 1.000,- 
Depositum kan mellem kl. 18.30 og 19.00 afhentes på bestyrelseskontoret den anden 
torsdag i måneden efter lejedagen. 
Ved leje i weekend må lokalerne benyttes fra fredag kl.18.00 og skal være forladt 
søndag kl. 18.00, hvor der skal være foretaget oprydning og rengøring. 
Køkkenservice skal være rent og stillet/lagt på de anviste pladser. 
Hvis lokalet benyttes uden for de på lejekontrakten anførte tidspunkter, fratrækkes 
der en dagsleje fra depositum. 
Husk at udsugningsanlægget skal være slukket, når lokalet forlades. 
Der skal altid tages hensyn til omkringboende beboere, dvs. at døre og vinduer skal 
holdes lukkede. I øvrigt gælder husordensreglerne.
Det er lejerens pligt at holde gæsterne indendørs og i øvrigt sørge for ikke at genere 
områdets beboere. Lejeren er pligtig til at erstatte eventuelle skader på bygningen og 
inventar, eller manglende dele og køkkenservice, der er gået i stykker. 
Der henvises til parkering langs med Rugvænget.

Rengøring af mødelokalet:
· Borde og stole skal aftørres, alle gulve fejes/støvsuges samt vaskes 
· Toilettet rengøres samt papirkurvsposer fjernes 
· Køleskab og fryser tømmes og vaskes af, komfur og ovn rengøres 
Affald: skal være fjernet; glas-/flaskecontainer findes ved Rugvænget 31

NB: 
Ved manglende oprydning eller rengøring fratrækkes kr. 500,- i depositum og 
rengøringen foretages for lejerens regning.  

Kirstinelund – Afdelingsbestyrelsen
Rugvænget 31 st. – 2750 Ballerup  
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