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Generelt 

ÅUI har ingen interesse i at være konkurrent til Åle Forsamlingshus, som vi fortsat ønsker 

skal være det foretrukne sted at afholde sin fest.  

Leje af klubhuset skal ses som et alternativ, hvis Forsamlingshuset er optaget eller hvis 

Forsamlingshusets lille sal vurderes at være for stort.  

For at skåne og passe på klubhusets køleskabe er det samtidig blevet besluttet, at disse 

ikke længere udlejes.  

Betingelser for leje 

Klubhuset kan udlejes til medlemmer af Åle Ungdoms- og Idrætsforening til mindre fester, 

f.eks. barnedåb, konfirmation, bryllup, fødselsdage og familiefester mod betaling.  

Lejemålet gælder som udgangspunkt kun for selve klubhuset, hvor der kan være ca. 35 

personer samlet og for toilettet. 

Klubhuset udlejes IKKE til skole- og ungdomsfester, da erfaringen desværre har vist, at det 

resulterer i skader på klubhuset og inventar samt har givet anledning til klager fra naboer.  

Pris og betaling 

Det koster 1.200 kr. at låne klubhuset pr. døgn.  

Ved booking af klubhuset skal der indbetales et depositum på 600 kr. Depositum 

fratrækkes den endelige faktura for lejen af klubhuset.  

ÅUI forbeholder sig dog retten til at trække eventuelle skader på inventar mv. samt 

oprydnings-/rengøringsgebyr fra, hvis dette ikke er udført fyldestgørende.  

Betaling af depositum skal ske senest 14 dage inden lejedatoen. Betaling skal ske til 

kassereren på reg.nr. 0877 Konto nr. 322 578 0829. 

Lejeprisen er inkl.:  

El, varme, vand, toiletpapir, håndsæbe. 

Lejeprisen er IKKE inkl.: 

Karklude, viskestykker, opvaskemiddel, håndklæder, affaldssække, lys, duge, salt og peber. 

Køkkenet 

Det anbefales, at lejer selv medbringer det nødvendige service mv. Der forefindes 

opvaskemaskine, der kan benyttes ved behov. 

Rygning 
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Det er ikke tilladt at ryge indenfor i klubhuset. Dette er også gældende for e-cigaretter. Der 

henvises til udendørs rygning.  

Adgang for kørestole 

Klubhuset er tilgængelig for kørestolsbrugere. 

Ordensregler 

• Af hensyn til naboerne skal musikken dæmpes kl. 24 og døre og vinduer skal være 

lukket.  

• Festen skal afholdes indendørs. 

• Der må ikke smides/affyres nogen form for konfetti eller fyrværkeri i og udenfor 

klubhuset.  

• Der må ikke smides/kastes med ris o.lign. i og udenfor klubhuset. 

• Søm, tegnestifter o.lign. må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller loft.  

• Der må IKKE bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport. 

Ansvar og forsikring 

Lejeren har det fulde ansvar for sine gæsters opførsel og handlinger. Der skal vises hensyn 

til byens beboere, klubhuset og omgivelserne. 

ÅUI hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller til, at gaver o.lign. fjernes 

samme aften, som arrangementet afholdes. 

ÅUI har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke personer, der 

måtte komme til skade under udlejningen. 

Rengøring 

Lejeren er forpligtet til at aflevere klubhuset og inventar i samme rengjort stand, som det 

blev modtaget.  Det vil sige, at alle borde og stole skal rengøres og stilles på plads. 

Køkken, toilet og gulve skal gøres rene/støvsuges.  

Lejeren sørger selv for bortskaffelse af alt affald fra arrangementet. 

Booking 

Forespørgsel og booking af klubhuset sker ved at kontakte kassereren for ÅUI, Kirsten 

Rasmussen på mail ktr@city.dk. Her aftales samtidig ud- og aflevering af nøgle. 

Klubbens egne aktiviteter har naturligvis fortrinsret til at benytte klubhuset og der tages 

forbehold for eventuelle ændringer i den anledning. 
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