Leje af selskabslokale
Præstemarken 46 B

Selskabslokalet består af to sale med eget køkken. Der er borde, stole og service til 75
personer i hver sal. Salene kan lægges sammen til en stor sal. For enden af bygningen er
der tre dobbeltværelser, som kan lejes i forbindelse med leje af selskabslokale.
Lokalet kan bookes via teamlederen. Dette kan ske i kontortiden alle hverdage fra 11.00
- 12.00 og på mandage fra 07.30 - 08.00 på telefon 98 18 42 84.
Depositum betales via bankoverførsel senest 14 dage efter booking. Ved samme lejlighed
udfærdiges lejekontrakten. Lejen betales via det udleverede girokort senest 14 dage før
lejetidspunktet. Før nøglen til lokalet kan udleveres, skal kvittering for betalt leje fremvises.
Depositum tilbagebetales via bankoverførsel den 5. hverdag efter leje af lokalet.
For beboere i afdelingen er det muligt at reservere lokalerne 1 år frem i tiden. Øvrige kan
leje lokalerne 6 måneder frem i tiden.
I forbindelse med beboeraktiviteter i afdeligen betales der ikke leje af lokalet (f.eks. onsdagsklub, julestue mm.)
I forbindelse med mindehøjtidelighed ved en beboers begravelse betales der ikke leje.
Lokalerne kan ikke bookes nytårsaften. Lokalerne kan i forbindelse med 18 års fødselsdage kun lejes med deltagelse af forældre.
Lejemålets varighed løber fra kl 10.00 på datoen for leje til og 10.00 dagen efter.
Ved booking i forbindelse med konfirmation trækkes der lod blandt beboerne. Dette
sker 1. februar året forinden (eks. lodtrækning til konfirmation afholdt i 2013 sker 1.
februar 2012). I tilfælde af, at ingen beboere ønsker at leje lokalet i perioden, kan lokalet
frit udlejes til øvrige lejere. Det er ikke muligt at booke lokaler i april og maj førend lodtrækningen er foretaget den 1. februar.
Lokalet kan som udgangspunkt bookes fredag, lørdag og søndag. Ved særlige lejligheder
såsom runde fødselsdage, sølv - og guldbryllup kan lokalet også bookes på ugens øvrige
dage (aktiviteter skal vige for dette). Hvis der ikke er aktiviteter på de øvrige dage, kan
lokalet ligeledes bookes af øvrige interesserede lejere.
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