
Rudkøbing Sejlklub 

Aftale vedrørende leje af klublokaler 

 

Rudkøbing  Sejlklubs lokaler kan lejes når man  har været medlem i to år 

og er fyldt 18 år ved lejemålets indgåelse. 

Lejer disponerer over lokalerne fra kl. 12 til kl.12 efterfølgende dag, hvor 

rengøring skal være afsluttet. Perioden kan aftales anderledes, hvis ikke 

det kolliderer med andre arrangementer.  

Lejer skal være til stede under hele arrangementet. 

Aftale om leje kan tidligst ske ét år før og senest én måned før. 

Et døgns leje inklusiv el og vand koster 1.500 kr. 

Aftalen er først indgået når lejer har indbetalt gebyret på klubbens konto i 

Fynske bank, Rudkøbing afdeling, reg.nr.:0860 kontonr.:0001095110. 

 

Ønskes aftalen annulleret tilbagebetales gebyret minus 500 kr., såfremt 

dette meddeles klubben senest tre måneder før aftalte lejedato. 

Lejer hæfter for klubbens eventuelle udgifter i forbindelse med skader på 

hus, service og inventar forårsaget af lejer og dennes gæster. Lejer betaler 

ligeledes for manglende rengøring. 

 

Aftale om leje aftales med Lars Helboe, Nørreport 17, 5900 Rudkøbing, 

hvor også nøgle til klublokalerne kan afhentes. 

Telefon: 23335290  mail: lhelboe@gmail.com 

 

September 2017 

mailto:lhelboe@gmail.com


 

Lejer:  

Tlf.:                dato for leje: 

Aftale indgået d.  

Som udlejer: Rudkøbing Sejlklub ved Lars Helboe 

 

 

Instruks for leje: 

Lokalerne overtages i rengjort stand og afleveres i samme stand. 

Gulvene fejes og vaskes derefter.  

Borde og stole sættes på plads. 

Toiletter rengøres. 

Ovne i køkken skal være rengjorte og opvaskemaskine tømt. 

Servicet må ikke fjernes fra klubhuset. 

Affaldsposer skal være tømte og nye poser sat i. 

Håndklæder, viskestykker, karklude, køkkenruller, toiletpapir, 

opvaskemiddel skal medbringes. 

Rengøringsartikler findes i klubben.  

Ved misligholdelse af denne instruks, skal lejer betale rengøringsfirma.  

 

Rudkøbing Sejlklub september 2017 

 

 

 



Kontaktperson for udlejning af Rudkøbing Sejlklubs lokaler har følgende 

opgaver: 

Aftale med lejer om indgåelse af lejemålet og skrive det i klubbens 

kalender som udlejet. Udlevere underskrevet lejekontrakt. 

Udlevere/modtage nøgler fra lejer. 

Kontrollere at rengøring og øvrige forhold vedrørende lejemålet er 

overholdt, umiddelbart efter lejemålets ophør. 

Indkøb af filterposer, opvasketabletter m.m. 

 

Rudkøbing Sejlklub  september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


