Juni 2020

Udlejning af Tejn IF klubhus
Tejn IF’s klubhus kan kun lejes af klubbens medlemmer til fest og møder, dog ikke nytårsaften
Max 65-70 personer (bedst til ca. 50 personer)
Priser:
Depositum indbetales ved booking (refunderes ikke ved afbestilling)

Kr.

500

Hel dag fra kl. 8 til kl. 12 næste dag, eller efter aftale

Kr.

1.500

Tillæg ved ekstra dag inden arrangementet fra kl. 18, fx fredag kl. 18 til søndag kl. 12 Kr.

500

Tillæg på obligatorisk slutrengøring ved heldagsleje

Kr.

500

Dag- eller aftenmøde max. 5 timer

Kr.

500

Ved dags- eller aftenmøder skal drikkevarer købes i klubhuset.
Lejen betales til Anne Hegner ved afhentning af nøgler.
Dette lejer du:
Køkken med industrikomfur og industriovn, cafeteria og 2 toiletter i entreen. Køleskabe og fryser.
Terrasse med handicaprampe.
Service til 60 personer.
Viskestykker og karklude inkl. sæbe m.m. Brugte afleveres i kurv med vasketøj.
Der er depotrum med papir og rengøringsmidler, koste m.m.
Ituslået glas, tallerkner m.m. skal skrives på en liste og betales via Mobilpay 15146, påført dit navn eller
kontant inden lokalet afleveres. Prisliste hænger i køkkenet.
Husk egne bøtter, skåle eller fryseposer til madrester. Klubhusets skåle og fade m.v. må ikke benyttes
og må IKKE tages med hjem.
Når klubhuset afleveres skal:








Borde være aftørret
Gulve være fejet
Alt service være vasket af og stillet på plads
Opvaskemaskinen være tømt for service og vandet tømt ud
Skraldeposer skal bindes eller stripses inden de smides i grøn container udenfor
Ovn og køleskab skal være tømt og rengjort inkl. alle hylder og riste
Borde og stole sættes på plads – se vedlagte plan

Obligatorisk slutrengøring af Tejn IF indebærer: vask af gulve, rengøring af toiletter samt kontrol af huset.
Diverse:
Rygning er ikke tilladt indendørs. Ryges der udenfor skal ALLE cigaretskodder fjernes.
Der hænger en hjertestarter ved trappenedgang.
Der kan forekomme aktivitet på pladsen omkring klubhuset.
Oprydning gælder også arealer udenfor, inkl. terrassen og lige rundt om klubhuset.
Wifi-kode: skovbrynet 1
Kontaktoplysninger vedr. udlejning: Anne Hegner på tlf. 30 12 37 48 eller Lene Møller tlf. 61 54 91 23.

