
Ordensregler for lån af beboer/festlokalerne til private 
fester og beboer- og klubarrangementer 
 
 

Udlån 
 

Ved udlån underskriver andelshaver en kontrakt med Varmemesteren om 
lejen af lokalerne. 
  
Udlejning foregår i kontorets almindelige åbningstid. 
 
Det er ikke muligt at leje lokalerne i weekenderne, hvor foreningen har fælles 
arrangementer f. eks fastelavn, julefest og loppemarked. Lokalerne kan ikke 
lejes nytårsaften, men bestyrelsen kan beslutte at holde et fælles 
arrangement for beboerne. 
 
Lokalerne kan lejes fra kl. 12.00 en dag til kl. 12.00 næste dag.  
 
 
Betaling 
Depositum:                                                   :  1.000,00 kr.  
leje pr. døgn                                                 :     300,00 kr.     
 
 
Tilbagebetaling af depositum vil ske umiddelbart og senest otte dage efter, at 
bestyrelsen har modtaget nøglen retur og gennemgået lokalerne og toilet. 
 
Afleveres nøglen senere end aftalt i lejekontrakten, kan Varmemesteren 
opkræve 300,00 kr. pr. påbegyndt overskreden dag. 
 
Skulle det ske, at en lejer har fået ødelagt for mere end de indbetalte 1.000,00 
kr. i depositum, vil bestyrelsen sende en opkrævning på restbeløbet til 
betaling med det samme. 
 
Bestyrelsen kan vedtage ændringer i depositum og leje, hvis det skønnes 
nødvendigt. 
 
Festen 
 

På hverdage skal musikken ophøre kl. 22.00, og lokalet skal være forladt kl. 
24.00. Fredage og lørdage skal musikken ophøre kl. 02.00 og lokalet skal 
være forladt kl. 03.00.  
 
Rygning er IKKE tilladt. 
 
Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer.  
 
 
 
 



Oprydning/rengøring (se checkliste) 
 
Lokalerne skal efterlades rengjorte: 
 
 
* Toilet og håndvask skal rengøres efter brug og gulvet vasket.. 
 
* Borde og stole skal  tørres af og sættes på plads. 
* Gulvene støvsuges. 
 
* Affald skal fjernes. 
 
I tilfælde af at der skulle været gået noget i  stykker, skal lejer gøre 
Viceværten opmærksom på dette ved aflevering af nøglerne, og beløbet vil 
blive trukket fra det betalte depositum. Bestyrelsen foranlediger indkøb af de 
ting, der skal erstattes, og der modregnes i depositum efter bestyrelsen 
opgørelse.  
 
Er lokalerne ikke rengjorte vil Varmemester sørge for dette på lejers regning. 
 
Disse ordensregler har samme status som E/F Bomarkhus øvrige 
ordensregler og brud på nærværende ordensregler behandles i henhold til 
brud på øvrige gældende ordensregler for E/F Bomarkhus. 
 
 
 
GOD FEST. 


