
Regler for brug af selskabslokaler
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 4. april 2019

 Beboere i Lodsgården kan leje ejerforeningens selskabslokaler til private arrangementer, som kan 
gennemføres uden væsentlig gene for de øvrige beboere. Låneren skal være fyldt 18 år og skal 
være tilstede ved arrangementet.

 Lån af selskabslokalet sker ved henvendelse til den person, der i ejerforeningen varetager udlejning 
af og tilsyn med selskabslokalet.

 Samtidig med reservationen betales det til enhver tid gældende lejebeløb ved overførsel til 
foreningens bankkonto. Endvidere noteres lånerens navn, adresse samt telefonnummer hvorpå 
denne vil kunne træffes.

 Arrangementet skal bringes til ophør efter følgende retningslinjer:
o Aften før hverdage: kl. 23.00
o Natten til lørdage, søndage og helligdage: kl. 01.00

 Låneren er ansvarlig for at benyttelse af selskabslokalet sker under størst mulig hensyntagen til de 
omkringboende. Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer, ligesom støjen i øvrigt skal 
holdes på et rimeligt niveau.

 Til afspilning af musik må kun benyttes det af foreningen i selskabslokalet anbragte anlæg. Egne 
musikanlæg, herunder egne højttalere, må ikke benyttes.

 Tobaksrygning i selskabslokalet er ikke tilladt.

 Låneren er ansvarlig for eventuelle skader på lokalerne, installationer, inventar og service m.m.

 Låneren må ikke slå søm, tegnestifter m.v. i lofter, vægge, døre, karme, paneler m.m.

 Efter brugen skal lokalerne rengøres - inklusive støvsugning, vask af gulv, aftørring af borde og stole
- og efterlades i ryddelig stand.
Køle/Fryseskab og svaleskab skal være slukkede, tømte og rengjorte og efterlades med lågerne på 
klem.

 Efter brugen gennemgår udlejeren sammen med låneren lokalerne med henblik på at konstatere om 
det lånte er afleveret som foreskrevet. Eventuelle skader opgøres og afkræves låneren.

 Køkken: Låneren skal selv medbringe viskestykker, karklude og køkkenrulle.
 Lyset under køkkenskabene: Slukkes på kontakten til venstre indenfor køkkendøren.
 Krukker i vinduer: Disse er ikke vandtætte og kan ikke bruges som vaser.

 Ønsker du at annullere din reservation, skal dette ske senest 1 måned før den pågældende dato, 
hvis du ønsker lejen tilbagebetalt.

Udlejning af og tilsyn med selskabslokalet varetages pt. af 
Kontaktperson: Se hjemmesiden https://lodsgaarden.dk/kontaktpersoner/
Lejen udgør kr. 300,00 pr. gang som skal betales inden udlevering af nøglen.
Bankkonto til indbetaling af leje for selskabslokalet: 9444 12117582
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