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Sjelle Forsamlingshus 
Rytterbakken 3, Sjelle 

8464 Galten 

 
http://sjelle.dk/forsamlingshus/  

 

Lejekontrakt Sjelle Forsamlingshus 
 

 

Tak for din reservation af Sjelle Forsamlingshus.  
 
Dit bookingnummer vil fremgå af udlejningskalenderen på Sjelle.dk. Se her: http://sjelle.dk/forsamlingshus/udlejningskalender-2/ 

 

Bemærk venligst: 

Betaling for leje af Sjelle Forsamlingshus skal ske jf. nedenstående prisliste og bestemmelser! 

 

Ikke medlemmer skal som sikkerhed, indbetale et depositum på kr. 500,- før lejeaftalen er endelig gyldig. Depositummet 

tilbagebetales ikke ved afbestilling, men er en del af den samlede leje.  

❑ Depositum skal indbetales inden 14 dage ellers bortfalder reservationen.     

❑ Kan indbetales via netbank på girokonto: 01 > 05727081 (kortart 1). Husk at opgive bookingnummer og navn.   

❑ Depositum på kr. 500,- en del af den samlede leje.  

❑ Lejen, fratrukket indbetalt depositum, indbetales senest 14 dage før udlejningsdato. Kvittering / Kontoudskrift fremvises 

ved afhentning af nøgle. 

❑ Afregning udover leje og forbrug finder sted ved afleveringen af hus og nøgler. 

 

Medlemmer indbetaler ikke depositum.  

❑ Lejeopkrævningen indbetales senest 14 dage før udlejningsdato. Kvittering / Kontoudskrift fremvises ved afhentning af 

nøgle. Lejen kan eventuelt overføres til girokonto: 01 > 0005727081(kortart 1). Husk at opgive bookingnummer og 

navn.  

 

For ikke medlemmer som medlemmer: Der tages forbehold for eventuelle prisreguleringer af lejen m. v. Der afregnes altid ud 

fra gældende aktuelle priser, som fastsat af bestyrelsen for Sjelle Forsamlingshus. 

 

❑ Lejen i weekender / helligdage er gældende fra Lejedatoen kl. 10:00 til efterfølgende dag kl. 12:00.  

Pris for Medlemmer: kr.: 1200,- + forbrugsafgifter kr.: 300,- i alt kr. 1500,-.  

Lejen kan for medlemmer forlænges fra dagen før kl. 18.00 vederlagsfrit. 

Pris for Ikke medlemmer kr.: 1700,- + forbrugsafgifter kr. 300,- i alt kr. 2000,-.   

Lejen kan forlænges fra dagen før kl. 18:00 mod betaling af tillægsleje kr. 500,-  
 

❑ Barnedåb, Konfirmationer og forlænget lejemål udover weekenden 

Ved Barnedåb, og konfirmationer afholdes begivenheden ofte en søndag. Det anbefales derfor at lave en booking fra 

lørdag til evt. mandag. F.eks fra lørdag kl 15:00 til mandag kl. 10:00 

Pris for Medlemmer: kr.: 1200,- + forbrugsafgifter kr.: 300,- i alt kr. 1500,-. 

Pris for Ikke medlemmer kr.: 1700,- + forbrugsafgifter kr. 300,- + tillægsleje kr. 500 - i alt kr. 2500,-.   

 

❑ Lejen for hverdagsaften fra. Kl. 18.00 – 23.00 (man-, tirs-, ons- og torsdage)  

Medlemmer 500 + forbrugsafgifter kr. 300,- i alt kr. 800,-.  

Ikke medlemmer kr. 700,- + kr. 300 i alt kr. 1000,--  

 

❑ Lejen for fredage kl. 18:00 – 23:00.  

Medlemmer 700 + forbrugsafgifter kr. 300,- i alt kr. 1000,-.  

Ikke medlemmer kr. 1000,- + kr. 300 i alt kr. 1300,--  

 

 

Nøgle afhentes hos Hans Simonsen, Voldbyvej 28, Sjelle. Telefon 61 67 42 92. RING OG AFTALT 

TIDSPUNKT FOR AFHENTNING AF NØGLEN SENESTE EN UGE FØR. 

Bemærkninger: 

 

 

  

http://sjelle.dk/forsamlingshus/
http://sjelle.dk/forsamlingshus/udlejningskalender-2/
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Bemærk: 

Lejer, som nævnt i godkendelse af reservationen, er i lejeperioden personlig ansvarlig for forsamlingshuset, 

inventar, udstyr og udenomsarealer. Lejer skal sikre, at der tages hensyn til forsamlingshusets naboer, 

specielt vedrørende parkering, udendørsophold, musik og støj i almindelighed.  

Enhver skade eller påklage opstået i lejeperioden, påhviler personligt nævnte lejer.  
 

Bemærk at Sjelle Forsamlingshus IKKE udlejes til alle begivenheder 

Vi forbeholder os ret til at afvise udlejning til arrangementer og aktiviteter som vi skønner vil være til for 

stor en gene for vores naboer eller for stor en risiko for vores fysiske rammer og inventar. 

Lejer, som det fremgår af godkendelse af reservationen, skal være tilstede i forsamlingshuset og er 

erstatningsansvarlig og ansvarlig for overholdelse af lejekontraktens bestemmelser, øvrige retningslinjer og 

arrangementet som helhed, herunder at der ikke afholdes ungdomsfest. 

Eksempler på arrangementer og aktiviteter som vi ikke udlejer til er: 

• Klassefester 

• Ungdomsfester 

Ved betaling af enten depositum eller leje, tiltrædes lejekontrakten i sin helhed af den lejer som er nævnt i 

godkendelse af reservationen! 
 

 

Se ”Regelsæt ved leje af Sjelle Forsamlingshus” på næste side!  
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Regelsæt ved leje af Sjelle Forsamlingshus. 

 
Bemærk at der jf. lovgivning og kommunalt påbud er rygeforbud i Sjelle Forsamlingshus. Rygeforbuddet 

gælder alle rum! 

 

Vejen bruges også af andre og må derfor ikke anvendes til parkering og som legeplads, boldspil m.m. 

Vis hensyn til naboerne, brug husets P-plads. TAK 

 

Hvis der er bemærkninger til rengøring, inventar og lign. SKAL det oplyses ved lejens start. 

 

Brug nedenstående som tjekliste inden du forlader huset. 

 

SOM LEJER ER DET DIT ANSVAR AT: 

 

❑ Rengøre komfur, ovne, magasinskuffer, kaffemaskine, el-kande, køleskabe, opvaskemaskine og 

dennes filter samt, at borde og skabe er aftørret. Aftal altid med eventuelle kogekoner / kokken om 

rengøring af ovenstående!! Husk at tjekke efter! 

 

❑ Alle gulve er fejet og klar til gulvvask. 

 

❑ Stole og borde i den store sal stables på scenen som ved ankomst. 

 

❑ Stole i lille sal lægges op på borde 4 stk. ved hvert bord, øvrige stables i store sal sammen med stole 

og borde.  

 

Sjelle Forsamlingshus står for gulvvask….. 

 

Husk: 

• at lukke for varmen i alle rum. 

• at slukke køl – frys og fjerne tø´ vand. 

• at slukke for emhætte 

• at slukke lyset. 

 

Itu slået service stilles i vindueskarm ved vask i køkken!   

Prisliste: Kopper, tallerkener, askebægre, lysestager, glas kr.   20,- 

 Skåle, fade, vaser, kander   kr.   40,- 

 Termokander, tekander   kr. 100,- 

 Stegfade    kr. 175,- 

 

Ved mangelfuld rengøring vil der blive opkrævet kr. 250,-. 

  
 

Sjelle Forsamlingshus 2019 

 


