Leje af lokalerne i Viborg Ro- og Kajakklub
Hvem kan leje lokalerne
•

Medlemmer kan leje lokalerne til egne fester for 1.000 kr.

Hvornår kan du leje lokalerne
•
•

Kun fredag, lørdag og søndag. Uanset om andre dage er helligdage.
Lokalerne kan kun udlejes 2 gange pr. måned.

Hvordan må du bruge lokalerne og omgivelserne
•
•
•
•

Du må dække op i pejsestuen. Sofaer m.v. må gerne flyttes ud i træningssalen.
Du må som udgangspunkt ikke dække op i træningssalen. Hvis behov derfor skal du
spørge om mulighed allerede ved booking af lokalerne.
Det er helt fint at bruge træningssalen som buffetområde og dansegulv.
Du må ikke sætte telt op til fest.

Hvornår kan du starte forberedelserne, og hvad skal du huske at medbringe
•
•
•
•

Afhængig af hvornår din fest begynder, må du gerne starte forberedelserne dagen før
hvis muligt. Dette aftales fra gang til gang.
Skal du holde en aftenfest kan forberedelserne begynde samme dag kl. 12.
Skal du holde fest fredag ligger det fast, at du tidligst kan komme til fra torsdag aften
kl. 22.
Du skal selv medbringe viskestykker, karklude, stanniol, fryseposer og lignende.

Når festen starter
•
•
•

Klubben er åben for medlemmer 24 timer i døgnet, derfor er det ikke usandsynligt med
aktivitet ved vandet/bådhallen/omklædningsrummene under dine festligheder.
Klubbens medlemmer skal have mulighed for at bruge træningssalen. Eventuel musik
styres af den der lejer lokalerne.
Gør venligst dine gæster opmærksom på at de skal bruge garderobe/toilet som matcher
deres eget køn.

Når festen er slut
•
•
•
•

Køkken, pejsestue og toiletter skal være opryddede, rengjorte og ”afleveret” senest den
efterfølgende dag kl. 12.
Træningssalen skal stå klar til træning den efterfølgende dag kl. 9.
Dvs. alt skal være på plads og klar til brug.
Hvis der går noget i stykker i forbindelse med leje af lokalerne er man som lejer
ansvarlig for erstatning af det der er gået i stykker.
Affaldscontaineren må ikke overfyldes. Bortskaf dit affald et andet sted.

Hvis der er flere udlejninger samme weekend (typisk i konfirmationstiden)
•

I koordinerer selv tiderne og andet der måtte være behov for.

Betaling
•

Der betales kontant forud for arrangementet. Ca. en uge inden aftales udveksling af
adgangskort/nøgle og betaling med Anne-Marie. Det kan evt. ske ved at mødes i
klubben.

Booking af lokalerne
•
•

Send din forespørgsel til Anne-Marie Eybye – annemarieeybye@hotmail.com
Oplys dit navn, dato, type af arrangement og dit tlf. nr.

