
Regler for leje af klubhuset 
 

1. Klubhuset er til rådighed for andelshavere og aktive medlemmer af Strib    
Bådeklub. Er du ikke er medlem af klubben eller andelshaver i havnen, kan du 
melde dig ind i klubben her. 
 
2. Lejemålets formål skal være receptionslignende. 
 
3. Leje af klubhuset kan ske efter 2 år medlemskab eller forudbetalt 2 
årsmedlemskab. Det kan udlejes maks. 12 mdr. frem i tiden for at tage hensyn 
til klubbens aktivitetsplan der fastlægges/opdateres endeligt henholdsvis den 
1. december og 1. juni. 
 
4. Det er nødvendigt at tage støjmæssigt hensyn til naboerne. 
 
5. Udlejningsprisen pr. lejemål for det store lokale kr. 1.500 og det lille kr. 500. 
 
6. Det lille lokale kan kun lejes undtagelsesvist og kun ved direkte 
henvendelse til skowolter@gmail.com med den begrundelse, at det skal 
kunne bruges af bådeklub og bådehavn. Udlejning af det lille lokale 
bekendtgøres med et skilt på døren. 
 
6. Udlejningsprisen ved afholdelse af generalforsamling udgør kr. 500. 
 
7. Ved reservation har lejer samtidig bekræftet, at have læst nærværende 
reglement, samt at ville overholde dette i alle ord og punkter. 
 
8. Lokalerne stilles til rådighed for leje fra kl. 09.00 til kl. 09.00 dagen efter, 
hvorefter lokalerne afleveres i rengjort og ryddeliggjort stand. Lokalerne må 
aflåses efter aftale med udlejer. 
 
9. Lejebetaling foretages ved booking. 
 
10. Afbestilling kan foretages senest 30 dage før booking mod halvdelen af 
lejen. 
 
11. Lejer har fuldt erstatningsansvar for eventuelle skader. 
 



12. Til lokalerne hører køkken med komfur, opvaskemaskine, køleskab, 
kaffemaskine og et sortiment af diverse køkkengrej. Der er glas og 
porcelænsservice samt bestik til opdækning (Til 50 personer). Duge, 
servietter, håndklæder, karklude og viskestykker medbringes af lejeren. 
 
13. Det lejede skal benyttes med almindelig påpasselighed, så ledes at 
lokalerne afleveres i pæn stand. Efter endt brug skal gulvene derfor 
støvsuges, borde afvaskes, køkkenet rengøres, ovne, køleskab og komfur 
afvaskes. ALT AFFALD skal i affaldscontainere, tomme flasker skal medtages 
efter endt leje. Lejer kan pålægges per time et gebyr på 300 kr. pr time ved 
mangelfuld rengøring og evt. affaldshåndtering. 
 
14. Der skal ikke låses efter endt brug. 
 
15. Ifølge brandvedtægterne er klubhuset i sin helhed godkendt til max. 65 
personer. 


