
 Øster Vedsted Forsamlingshus

Øvrige vilkår
1. Alle anvisninger, som findes i huset, for husets anvendelse skal følges.
2. Der anmodes om, at der ikke køres med biler etc. på grusarealer.

3. RYGNING ER IKKE TILLADT INDENDØRS, jf. gældende regler for offentligt tilgængelige lokaler.
4. Lejer sørger for oprydning ude og inde, fejning af gulve, aftørring af alle anvendte borde

samt stabling af stole og borde.
5. Ved grov tilsmudsning af toiletter og gulve m.m., se næste afsnit
6. Lejer sørger endvidere for opvask og aftørring af alt benyttet service og bestik. 

Ituslået eller beskadiget service skal stilles på køkkenbordet og noteres på evalueringsskema

7. Tomme flasker og dåser lægges i husets flaske- / dåsecontainer eller tages med hjem.

Erstatningspligt ved beskadigelse og grov tilsmudsning m.v.
1. Lejer er ansvarlig ved beskadigelser, ødelæggelser og tilsmudsninger af enhver art - 

af inventar, udstyr, installationer, bygninger samt arealer omkring huset. 

Ved brug af grill skal der sørges for afdækning af fliser eller grus under grillen.                               
2. Lejer skal erstatte alle beskadigelser, ødelæggelser eller tilsmudsninger under lejemålet.

3. Forsamlingshuset sørger for at udbedre skader og ødelæggelser og fjerne tilsmudsninger på 
lejers regning. Opgørelse fremsendes, når udbedring har fundet sted.

4. Betaling for ovennævnte forhold forfalder til betaling ved modtagelse af slutopgørelse.

Særlige vilkår ved ungdomsfester
1. For ungdomsfester gælder den særlige regel, at lejer skal være over  25 år.
2. Lejers fødselsdata skal oplyses ved indgåelse af lejeaftale.

3. Ekstra depositum på 1.000 kr. betales sammen med restlejen og refunderes snarest efter festen, 
dog fratrukket evt. erstatning for ekstra rengøring, manglende oprydning / fejning etc.

4. Der skal minimum være opsyn af 1 person over 25 år for hver 20 deltagere.
5. Forsamlingshuset forbeholder sig retten til at foretage kontrol for at sikre, at reglen om

antal voksne til opsyn i forhold til antal deltagere overholdes.
6. Konstateres det ved kontrollen, at reglen ikke overholdes, vil festen omgående blive

lukket, uden noget ansvar af nogen art for udlejer.

Mulige ekstraydelser ved leje af forsamlingshuset
Leje og brug af Slush-Ice maskine aftales med Dennis Jørgensen tlf. 26 79 95 36 .

Flagallé bestilles gennem Øster Vedsted Fællesråd  ved Jan Skovby tlf. 20 69 89 72
Øster Vedstedvej:  kr. 500,00

Østlige side:  kr. 250,00
Vestlige side:  kr. 250,00


