Til

Vesterby Ejerlaug
att.: J an Christensen

Opdater~ng af regler vedL leje af f2eUeshtiset
Bestyrelsen i A/B Vesterhegnet har oplevet et behov for at opdatere det hidtil greldende regelsret for
leje affrelleshuset. Indtil nu har regleme vreret, at der ikke har vreret fortrinsret for A/B
Vesterhegnets beboere i fin. booking af frelleshuset.
Dette har vi i Bestyrelsen valgt at rendre, idet der i vedlagte regelsret vedrerende leje af frelleshuset
er tilfujet et afsnit om 'Fortrinsret', der medfurer, at beboere pa Komelhegnet og Blommehegnet
tidligst kan fa bindende tilsagn 3 maneder fur leje-datoen.

Tom Petersen
Formand
AIB Vesterhegnet

RegIer for fzelleshuset i A/B Vesterhegnet
Hvem kan benytte huset:
Udlejning

kan finde

sted til medlemmer

af AjB Vesterhegnet,

eller medlemmer

af deres familie.

Endvidere kan huset lejes ud til beboere i Kornelhegnet og Blommehegnet.

Kiu bal-{tiviteter:
Fcelleshuset kan benyttes gratis til klubaktiviteter,
Ved klubbernes

brug af fcelleshuset

satremt huset ikke er udlejet til andre arrangementer.

for sadanne arrangementer,

gcelder almindelig

oprydning

og

reprcesentant,

jf.

reng~ring (se scerskilt punkt).

Rese-..vation:
Reservation

af t.elleshuset

sker i aile tilt.elde

opslagstavlen i t.eneshuset.

hos den til enhver tid udpegede

Afbestilling skal finde sted sa hurtigt som muligt.

Fortrinsret:
Beboere i AjB Vesterhegnet

og medlemmer

af deres familie

har fortrinsret

pa leje af t.elleshuset,

saledes at de til enhver tid kan indhente bindende tilsagn om at fa radighed over huset pa en given dato.
Beboere uden for A/B Vesterhegnet
f~r datoen for udlejningen.

kan f~rst opna bindende tilsagn om radighed over huset 3 maneder

Beboere uden for A/B Vesterhegnet

kan dog til enhver tid reservere tidligere

end 3 maneder, dog uden bindende tilsagn. Beboere uden for A/B Vesterhegnet

har selv ansvar for at

f~lge op tidligst 3 maneder f~r udlejning, pa om reservationen star ved magt.

Fcelleshuset kan lejes for DKK 1.000,00 af be boerne i A/B Vesterhegnets familie, samt beboere uden for
AjB Vesterhegnet.

DepositlHll:
Ved overdragelsen af n~gler tillejer,
Vesterhegnet

kvitterer denne herfor og betaler hhv. DKK 500,00 for beboere i AjB

og DKK 1.000,00 i depositum

for aile andre. Depositum tilbagebetales,

sa snart huset er

synet efter udlejning.

IHventarHste:
Der forefindes

en Iiste i skabet i t.elleshuset.

Mangler eller pa anden made beskadigelse af inventar

betales af lejer, med de gceldende bel~b vedlagt inventarlisten
personer.

i t.elleshuset.

Der er service til 40

Skal medbringes:
Der skal medbringes

handkl~der,

viskestykker, toiletpapir,

k0kkenruller

og opvaskemiddel

til manuel

opvask. Opvaskemiddel til opvaskemaskinen star under vasken og SKAL benyttes.

Reng0ring:
Aile gulve skal vaskes rent i vand uden brug af ~be.

Kun i tilfa!lde af genstridigt snavs, ma der anvendes

en mild opl0sning at scebespaner - disse forefindes i huset. Borde afvaskes, stole st0vsuges og opstilling
af borde/stole

genetableres.

Toilet reng0res komplet. Kl/Sleskab,ovn, fryser, k0kkenvask, k0kkenborde

og kogeplader rengl/Sres,termokander
Overholdes disse retningslinjer
berettiget til at foranledige

og kaffemaskine ligesa.

ikke med et tilfredstillende

reng0ring/supplerende

resultat til fl/Sigeer bestyrelsens rep~sentant

reng0ring for lejers regning svarende til DKK 250,00 i

timen. Forinden skallejer dog have en anmodning om, at der skal g0res rent.

St0j:
Ved benyttelse af fa!lIeshuset, ma der ikke vcere un0dig h0j st0j til gene for de omkringboende.

D0re og

vinduer skal holdes lukkede efter kl. 23.00. Safremt udluftning er n0dvendig efter dette tidsrum, bedes
der blive skruet ned for musik og stl/Sji udluftningsperioden.

Sidste mand:
Inden aflevering
d0re+vinduer.

af rengjort

fa!lIeshus, skal sidste mand ga en runde og s0rge for at lukke og lase

Endvidere skal der slukkes for Iys og ventilation.

AffaId:
Der bliver ikke afhentet

skrald ved fa!lIeshuset.

Til gengceld er der indkl/Sbt skralde s~kke, som skal

medbringes tit eget hus. Der bUyer udleveret 3 stk. pro fest.

Tvister:
Aile former
Formand.

for tvister

mellem

lejer og bestyrelsens

reprcese nta nt, afg0res straks af foreningens

