Veddelev Grundejerforening

Det Røde Hus på Veddelev Nordstrand
2. Regler for udlån af Det Røde Hus
Det Røde Hus kan udlånes fra 1. maj og til 1. oktober.
Medlemmer af VGF har mulighed for at låne Det Røde Hus – i denne sammenhæng begrænset til
lokalet og køkkenet – til private arrangementer mod betaling af et gebyr.
Der er stole til 24 personer og lokalet er af en sådan størrelse at der ikke er siddeplads til mange
flere personer. Hertil kommer et køkken med service, komfur, opvaskemaskine, kaffemaskine og
kogekedel.
Lokalet kan lånes til arrangementer, hvor medlemmet er arrangør og selv deltager i hele
arrangementet. Det er medlemmets ansvar at sikre at bestemmelserne i lejeaftalen overholdes.
Vi gør opmærksom på, at der er tale om et udlån til mindre familiearrangementer i dagstiden fra kl.
9.00 til 22.00 – og ikke et festlokale. Vær opmærksom på at der vil være medlemmer, der benytter
toiletterne og bad dagligt samtidigt med at lokale og køkken lejes.
Det Røde hus rengøres 2 – 3 gange om ugen. Vi opfordrer derfor til, at eventuelle grundejere
besigtiger Det Røde Hus inden der indgås aftale om lejemål, og at man sikrer sig at lokalet egner
sig til det formål, man ønsker at benytte det til.
Se eventuelt Låneftale af Det Røde Hus på hjemmesiden.
Du får tilsendt en låneaftale via e-mail og skal acceptere låneaftalen, når din forespørgsel er blevet
godkendt.
Det Røde Hus kan ikke lånes til fester herunder til teenager/ungdomsfester.
Andre lokale foreninger i Veddelev kan låne lokale og køkken efter bestyrelsens nærmere
vurdering af arrangementet.
Som udgangspunkt ansøger man om hvilken dag samt det tidsrum på dagen man ønsker lokalet
og kan maksimalt disponere over lokalerne fra kl. 09.00 til kl. 22.00. Undtagelsesvis kan
tidsrummet udvides efter skriftlig anmodning via roedehus@veddelev.dk.
Skriftlig anmodning om lån af Det Røde hus sendes til roedehus@veddelev.dk.
Henvendelser vil senest blive accepteret 3 måneder før end din ønskede låne dato.
Ved ansøgning om udlån af huset skal vi bruge følgende oplysninger:
•
•
•
•
•
•

Dit navn
Din adresse
Din e-mail adresse
Mobiltelefonnr.
Dato og tid for arrangementet
Arrangementets formål

•
•

Forventet antal deltagere
Eventuelt andre oplysninger

Der vil senest 3 måneder inden den ønskede dato blive givet et tilsagn eller et afslag. Ved
modtagelse af tilsagn, skal gebyret indbetales til bankkonto reg.nr. 9570 konto 12257864 med
angivelse af dit navn inden 14 dage ellers bortfalder reservationen. Er der mindre end 14 dage til
arrangementet indbetales gebyret senest 2 dage før et arrangement.
Se Oversigt over reservationer på VGF’s hjemmeside for ledighed.
Såfremt der modtages ansøgning fra mere end ét medlem, som ønsker at leje Det Røde Hus på
samme dato/tid, vil bestyrelsen af VGF foretage en lodtrækning om hvem der skal tilbydes at leje
huset. Bestyrelsens beslutning om udleje af huset er endelig.
Praktiske oplysninger:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Du skal selv medbringe karklude, viskestykker, sukker, salt og peber m.v.
Der ligger opvasketabs i en af køkkenskufferne
Der er bestik og service til 24 personer
Der er vaser og fyrfadsstager, som skal benyttes, hvis du vil have levende lys. Andre
stager er ikke tilladte.
Der er stole til 24 personer og ingen høje barnestole
Der er ikke puslebord på toiletterne
Bålpladsen må gerne benyttes, hvis det ikke blæser og den skal benyttes med omtanke.
Vær opmærksom på at man ikke kan reservere bålpladsen, og at andre har lov til at
benytte den samtidigt med dig
Huset skal afleveres i samme stand, som du modtog det i. Bordene tørres af, gulvet i
lokale og køkken skal støvsuges. Der skal vaskes op og service sat på plads.
Kaffemaskine og kogekedel tømt.
Vi har ingen renovationsordning, så affald skal du selv tage med dig. Der ligger store
poser i en af køkkenskufferne
I tilfælde af mangler skal det rapporteres til roedehus@veddelev.dk
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