Ordensreglement for festsalen
•

Musik og dans skal ophøre klokken 1.00, og lokalerne skal være forladt senest klokken 7.00.

•

Det er lejerens pligt at sørge for, at gæsterne opfører sig anstændigt under opholdet i lokalerne, og
at alle former for hærværk undgås.

•

Lejeren er ansvarlig for, at lokalerne forlades i absolut ro, således at beboerne i afdelingen ikke
generes.

•

Ved dans og musik skal vinduer og døre være tillukkede i alle lokaler i festsalen.

•

Låneren af festsalen er forpligtet til at tilse, at deltagerne i lejerens arrangement ikke foretager
støjende adfærd uden for lokalerne herunder, at der ikke gøres ophold i kældergange og i opgange,
samt ulovlig parkering i området.

•

Lokalerne skal efterlades i ryddet stand herunder støvsugning, gulvvask og aftørring af borde.
Køleskabe, køkkenredskaber og service skal efterlades i rengjort stand. Al service skal aftørres
ordentligt. Er servicen ikke aftørret eller ovennævnte ikke udført ordentligt, og det efterfølgende
kræver ekstra rengøring, vil der skulle betales for denne ydelse. Ligesom toiletter også skal
efterlades rengjorte.

•

Lejeren har det fulde ansvar over for skader, der forvoldes på lokaler, inventar og service, disse
afregnes med formanden efter endt lånt af festsalen.

•

Ved skader, der måtte opstå på eller i det lejede, som udlejer (afdelingen) ikke har nogen
indflydelse på (brand-, storm- eller vandskade, el afbrydelse) eller ved pludselig opståen af mangel
på musik (indbrud eller defekt) og som påfører lejeren skade eller ulempe er udlejeren ikke
erstatningsansvarlig for.

•

Al anden form for erstatning af gener ved planlagt fest som ikke kan afholdes er udlejer
uvedkommende.

•

Effekter eller mad og drikkevarer, som beboeren har medbragt i lokalerne, og som forsvinder ved
for eksempel indbrud bærer beboeren selv ansvaret for. Udlejer kan således ikke yde nogen form
for erstatning.

•

Lokalerne lånes i aftalt tidsrum, nøglerne hentes og afleveres til formanden.

•

Festsalen udlånes kun til beboer af afdeling 55.

•

Hvis ovenstående reglement ikke overholdes, kan boligorganisationen i samråd med
afdelingsbestyrelsen træffe forholdsregler herfor og kan medføre udelukkelse for brug af festsalen
fremover.

•

Ansvarlig for reglementets overholdelse er den person, der har indgået aftale om lån af lokalerne
(beboeren).

