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Ordensregler for lejere af Ans Selskabslokaler 

 Det er meget vigtigt at disse regler bliver overholdt, så vi stadig med glæde kan leje vores lokaler ud, og 

for at vi kan bevare det gode forhold til husets naboer.  

Ordensreglerne gælder for alle slags arrangementer, hvad enten der er tale om barnedåb, bryllupper, 

fødselsdage, jubilæer eller ungdomsfester! 

• Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft andre steder end på husets toiletter (heller ikke udenfor).  

• Det er absolut forbudt, at henkaste dåser, flasker eller andet affald omkring forsamlingshuset eller i 

omkringliggende haver.  

• Det er strengt forbudt, at færdes på naboejendommes områder og på kirkegården. 

• Ved ungdomsfester skal der være 1 voksen tilsynsførende pr. 10 gæster til stede under hele 

arrangementet.  

• Det er ikke tilladt at ryge indendørs i forsamlingshuset - heller ikke Ecigaretter.  

Overtrædelse af ovenstående vil medføre at festen straks bliver lukket!  

Hvis noget bliver spildt på gulve eller borde under festen, skal det straks tørres op, da gulve og borde kan 

tage skade (hvilket vil medføre et erstatningskrav)! Efter endt fest skal der ryddes op:  

• Borde og stole stilles på plads, og gulvet skal fejes så det er vaskeklart.  

• Evt. opkast fjernes, både fra toiletterne og andre steder.  

• Køkkenet skal ryddes, aftørres let, og alle rester af mad og andet skal fjernes.  

• Alt service vaskes op, aftørres og stilles på plads.  

• Opvaskemaskinen tømmes for vand, (den lange prop under risten, løftes op).  

• Alt affald puttes i sorte affaldssække, (forefindes ikke i huset), og lægges i affaldscontaineren udenfor.  

• Flasker og dåser skal i en glascontainer, som forefindes ved diverse dagligvareforretninger.  

Det er ikke tilladt at hjemtage fade eller andet til evt. rester mad. Medbring selv fornøden emballage. 

Mangelfuld oprydning eller ekstraordinær tilsmudsning vil medføre ekstra betaling for rengøring.  

Husk at tjekke garderoben m.m. for glemte sager.  

Nøglen tilbage leveres kl. 08:00 hos Tinne's Køkken, medmindre andet er aftalt. 

 

God fest! 
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Lejekontrakt for leje af Ans Selskabslokaler 

 

Lejebetingelser: 

• Lejer skal senest ved afhentning af nøgle betale det aftalte lejebeløb kontant, eller forinden indsætte 

lejebeløbet på den af forsamlingshuset anviste konto.  

• Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne 

skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen.  

• Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af lejer 

eller dennes gæster.  

• Lejer har pligt til uopfordret at oplyse om evt. skader.  

• Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejers arrangement.  

• Lejer accepterer og indestår for overholdelsen af forsamlingshusets ordensregler.  

• Ved ungdomsfester opkræves et depositum på kr. 2.000. 

 

 

 


