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Leje af Klubhuset
Bestyrelsen har fået flere forespørgsler på muligheden for at låne/leje klubhuset til private
arrangementer.
Bestyrelsen har derfor besluttet følgende retningslinjer.
Det understreges, at ordningen til enhver tid kan blive ændret eller bortfalde, hvis den viser
sig at være til gene for det primære formål med klubhuset, nemlig at være et åbent sted for
almindeligt samvær, klubbens medlemmer imellem.

Periode
Klubhuset kan lejes i perioden 1. november til 30. marts. Klubhuset kan udenfor denne
periode lejes på særlige betingelser, der blandt andet kræver åben adgang for klubbens
medlemmer.

Tidspunkt og rådighed
Klubhuset kan i perioden lejes alle ugens dage fra kl. 17.30 til 8.00.
Det vil være tilladt at forberede et arrangement tidligere (dække bord etc.) mod at man
accepterer at klubbens øvrige medlemmer har adgang til huset.

Varighed og rengøring
Hvert lejemål kan maksimalt strække sig over én aften.
Huset skal efterlades i rengjort stand med vaskede gulve, rengjorte toiletter, alt service
skal være på plads og opvaskemaskine tømt, senest kl. 8.00
Lejer medbringer selv håndklæder, viskestykker, m.m.

Pris og betaling
Der betales kr. 1.500,- pr. arrangement.
Der betales et depositum på i alt kr. 2.500,- til dækning af leje, eventuelt manglende
rengøring og/eller skader på inventar. Beløbet skal indbetales til sekretariatet ved
reservation af huset, dog senest 2 uger før lejedatoen. Ved aflevering af huset i den stand,
der er nævnt ovenfor, tilbagebetales kr. 1.000,-

Ansvar
Lejer har til enhver tid ansvar for, at eventuelle skader på inventar og service (stole, borde,
tallerkener, glas og lignende) erstattes eller udbedres for lejers regning.

Hvem og hvornår
Alle medlemmer af Albertslund Golfklub kan leje huset til egne arrangementer. Det vil
sige, at det ikke er tilladt at leje huset til arrangementer der ikke er direkte relateret til
medlemmet (mosters guldbryllup, fætters fødselsdag eller nevøens konfirmation)
Hvert medlem kan booke ét arrangement ad gangen, efter princippet ”først til mølle”.
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