Udlån af klub faciliteter – private arrangementer
Alle fuldgyldige medlemmer over 25 år af Frederiksværk ro- og kajakklub kan låne klubhuset, såfremt
det er ledigt og følgende er opfyldt:
●
●
●

Medlemmet skal have været medlem i 1 år
Medlemmet skal stå restancefrit til klubben
Arrangementer skal være af en art, som til enhver tid tillader klubbens øvrige medlemmer at
færdes i huset samt benytte faciliteterne
● Medlemmet skal selv være vært for arrangementet
Bestyrelsen vurderer arrangementets karakter i hvert enkelt tilfælde, og arrangementer, der ikke
skønnes at være egnet til afholdelse i klubhuset, afvises.
Klubhuset kan reserveres op til 12 måneder før anvendelse og senest en måned før. Afbestilling kan ske
frem til en måned før dato for lån. Ved afbestilling inden for en måned vil halvdelen af depositummet
blive fratrukket.
Klubbens faciliteter skal efterlades rengjorte senest ved lånets ophør:
● Gulve fejes/støvsuges og vaskes
● Køkken og toiletter rengøres
● Alle borde tørres af og alt møblement sættes på plads efter brug.
● Alt bestik, glas, kopper, tallerkener, gryde m.v. skal vaskes op og sættes på plads.
● Affald bortskaffes
Bemærk!: Arrangementet må kun udlånes til max 60 personer, og udlån gælder ikke bådhallen samt 1.
sal, hvortil gæster er forbudt adgang.
Klubhuset er røgfrit, og hunde må ikke medtages i huset.
Når der reserveres, indbetales ud over lejen et depositum i forbindelse med udlån af
klubhuset. Depositum udbetales efter festen/arrangementet med fradrag for betaling ved evt.
manglende oprydning og rengøring eller til dækning af reparationer eller erstatningskøb af ødelagt eller
bortkommet udstyr, service mm.
Priser
Udlån pr. døgn
Udlån pr dag
Udlån pr dag
Udlån pr time
Depositum

kl. 10-10
kl. 8-18
kl. 18-23
min. 5 timer

Kr. 1500
Kr. 1000
Kr. 500
Kr. 100
Kr. 1000

Klubhuset kan lånes ved at kontakte husforvalteren skriftligt på mail: husforvalter@frv-roklub.dk
Aftale er først gældende, når der er underskrevet en udlånsaftale, og lejen + depositum er fuldt
afregnet.
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