REGLER FOR LÅN OG BRUGEN AF ” STALDEN”
LÅN AF LOKALET.

Hvem kan låne

Alle med bopæl i Gule Hest Karreen kan låne lokalet.

Hvad må lokalet bruges til

”Stalden” stilles til beboernes rådighed til (børne)- fødselsdagsfester og lignende
(mindre) arrangementer.
Lokalet kan ikke lånes til åbne fester, diskoteker og lignende arrangementer.

Hvordan

Reservation af lokalet sker hos gårdmanden.
Dato for reservation kan højst ligge 12 måneder ude i fremtiden.
Ud/aflevering af nøgle foregår hos gårdmanden efter af tale.

Betaling/depositum

Lånet af lokalet er gratis. Der stilles et depositum på kr. 250,- , der erlægges senest
ved nøgleudlevering.

Låners ansvar

For skader i forbindelse med lånet, der opstår på lokalet, inventaret eller de
omkringliggende arealer, har låneren det fulde ansvar og den fulde erstatningspligt.
HUSORDEN

Låner pligt

Låneren skal være tilstede i hele låneperioden og sørge for, at arrangementet
foregår i god ro og orden.
Låneren er forpligtet til at efterkomme henstillinger fra medlemmer a f gårdlaugsbestyrelsen.

Hvornår
Låneren kan benytte lokalet fra kl. 9.00 til 22.00.

Hvor mange
Lokalet kan rumme 10-12 personer.

Rengøring/aflevering
Al rengøring foretages af låneren efter brugen.
Service m.m. som har været benyttet, skal rengøres omhy ggeligt og sættes på plads.
Service m.v. skal være optalt.
Manglede dele skal erstattes.
Borde, stole kogeplader og køleskab rengøres. Gulvet skal fejes og vaskes, toiletrum
rengøres. Al affald fjernes.
Nøglen skal afleveres efter aftale. Depositum tilbagebetales efter optælling og
eftersyn.

Husk at medbringe

Låneren skal selv medbringe duge, servietter, karklude, gulvklude, opvaskemiddel,
viskestykker, håndklæder samt affaldsposer.
Der må ikke sættes tegnestifter eller lignende i dør, vægge eller bordplader.

Musik

Der må ikke spilles højt.

Hensyn til andre beboere

I tilfælde af udendørs fest/ophold skal støj begrænses mest muligt. Se også
ordensregl ementet for Gule Hest Karreens Gårdlaug.

Opsyn
Medlemmer af gårdlaugsbestyrelsen og gårdmanden har opsyn med ”Stalden” og har
ret til at påtale, hvis dette reglement og ordensreglementet ikke overholdes.

Klager
Rejses der klage over låner, eller bliver eventuelle skader ikke betalt efter reglerne,
tages sagen op i gårdlaugsbestyrelsen, der vil beslutte , hvad der videre skal ske.

Ekstra rengøring

Låner skal betale for eventuel ekstra rengøring.
Husk at medtage egne redskaber og at checke at dør og vinduer er lukkede når
lokalet forlades.
Dette reglement kan ændres når behovet viser sig.

