
BILAG 1 TIL LEJEKONTRAKT 

REGLER FOR LEJE AF LUMBY FORSAMLINGSHUS 

 

Bestyrelsen af Lumby Forsamlingshus forbeholder sig ret til, at tilbageholde hele eller en del af 

depositummet, hvis der skader eller mangler efter udlejning. Depositummet eller rest depositum 

udbetales efter skade, mangler mm. er udbedret! 

 

 Vinduerne SKAL være lukket efter kl.22.00 af hensyn til naboerne.  

 Musikken SKAL dæmpes efter kl.22.00 så den ikke kan høres udendørs, af hensyn til 

naboerne. 

 Der skal på alle tidspunkter af dagen, tages hensyn til naboerne. 

 Ved ungdomsfester og lign. SKAL der være minimum 10 % forældre eller andre 

ansvarshavende voksne tilstede. 

 Der må på INTET tidspunkt fyres fyrværkeri af, hverken inden eller ud. 

 Man må IKKE stå på stolene og de må ikke tages med udenfor. 

 Der må IKKE sættes tape eller gaffatape op på vægge og døre  

(der må bruges ”elefantsnot”) 

 Hvis der opsættes æresport, skal denne nedtages inde kl.06.00 næste dag. 

 Flasker, glas skal i flaskecontaineren – andet affald i affaldscontainerne. 

 Øl og sodavandsdåser trykkes sammen inde de smides ud, så de ikke fylder så meget. 

Ligeledes skal papkasser presses sammen. 

 Madvarer skal fjernes samme dag/aften. 

 Service og inventar må IKKE fjernes fra huset. 

 Det er ikke tilladt at sparke til inventar 

 Musikken SKAL slukkes kl. 2.00 

 Det er lejers ansvar at oplyse om ødelagt eller itu gået service eller inventar.  

Ødelagt eller itu gået service placeres i vindueskarmen i køkkenet.  

Der er lejers ansvar at disse punkter overholdes i leje perioden! 

Erstatningspriser for service, inventar mm: 

o Glas, askebære, lysestager   10,- stk 

o Tallerkner     40,- stk 

o Glasskåle    20,- stk 

o Kopper og underkopper   30,- stk 

o Stole     450,- stk 

o Borde    1450,- stk 

o Brug af brandslukkeren   1500,- stk 

Andet ødelagt inventar og service erstattes efter bestyrelsens vurdering. 


