Tåning Forsamlingshus
ORDENSREGLER
Forsamlingshuset drives af frivillige i lokalsamfundet.
Udlejning af huset er ingen overskudsforretning, men
medvirker til at driften hænger nogenlunde sammen.
Vi beder derfor dig og dine gæster om at aflevere
huset i samme stand som I modtager det.

Ansvar

Rengøring

Det er ikke tilladt at afbrænde raketter og andet
fyrværkeri i og omkring forsamlingshuset, da der
er stråtækte bygninger nær huset under grænsen
på 200 meter. ( Ifølge lovgivningens paragraf §
24 om anvendelse af fyrværkeri.)

1. Borde/stole placeres i tilbygning (adgang fra

salen).
2. Fej grundigt overalt og fjern alt affald - også

3.
4.

5.
6.

krummer og andre madrester (husk ovnen,
køleskabe og fryser).
Fjern affald og cigaretskodder udenfor.
Almindelig ’restaffald’ skal i affaldssække og
puttes i ”containeren” bag ved huset. Luk
sækkene! Du skal selv bortfjerne flasker,
dåser/ og plastemballage.
Medbring selv viskestykker, karklude og lign.
Gulvvask og slutrengøring er inkluderet i
lejen.

Forsikring
Skulle det ske, at I ved et uheld slår noget
porcelæn i stykker, skal du oplyse det ved
aflevering af nøglen og erstatte det ifølge
forsamlingshusets prisliste.
Hvis du begår skade på andre effekter, som
tilhører forsamlingshuset, skal du betale efter
regning.
Forsamlingshuset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor til, at I fjerner
evt. gaver og anden værdifuldt samme dag eller
aften, som festen holdes. Forsamlingshuset har
lovpligtige forsikringer, men vores arbejdsskadeog ansvarsforsikring dækker ikke for personer,
som måtte komme til skade under udlejning –
herunder medhjælp i køkkenet og ved servering.

Du har som lejer af huset ansvaret for, at festen
foregår inde i huset. Undgå høj musik for åbne
vinduer. Udendørsaktiviteter bør kun foregå
under rimelig hensyntagen til naboerne.

Du må selvfølgelig ikke fjerne effekter fra huset,
men er velkommen til at medbringe supplerende
køkkenservice, genstande og udsmykning,
såfremt du fjerner det igen.
Det er ikke tilladt at opsætte skruer eller søm.

Parkering
Venligst: Ved parkering skal du og dine gæster
vise hensyn til naboerne. Det er ikke tilladt at
parkere på naboernes grunde og foran indkørsler.
Benyt primært kirkens parkeringsarealer langs
Horndrupvej eller P-pladsen oppe ved selve
kirken - med mindre der er kirkelige handlinger.

Tekniske problemer
Vedr. El, Vand, eller Varme - kontakt:
-

Kaj Vestergaard, Nedergårdsvej 13 B
Tlf.: 51 70 40 20
Svenning Sørensen, Horndrupvej 7
Tlf.: 40 51 45 75

Der er rygeforbud inde i huset!
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