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Lejeaftale ”Storhytten”
Leje på 1000,- betales over nettet ved reservering. Du får ved betaling en mail som er din kvittering
for at du har lejet storhytten. Denne kvitteringsmail skal medbringes til Kolding Jagt &
Fiskeri når du henter nøglen og betaler depositum på 1000,-.
Leje af Storhytten foretages på foreningens hjemmeside ved at du booker den aktuelle lørdag.
Lejemålet er normalt fra fredag kl. 15 til søndag kl. 18, der kan forekomme undtagelser, dels ved
Kr. Himmelfart, hvor lejeperioden går fra onsdag kl. 15 til fredag kl. 15. og dels hvis klubben har et
arrangement eksempelvis søndag, så slutter lejemålet søndag kl. 06.00. Har foreningen et
arrangement lørdag kan hytten bookes søndag. Kontakt formanden så vi kan finde en løsning.
Ved betaling på nettet vil reserveringen være gældende. Der kan max. reserveres 2 år frem. Nøglen
til Storhytten afhentes ved Kolding Jagt og Fiskeri i ugen op til lejemålet, og afleveres samme sted i
ugen efter lejemålet. Bemærk at det er en systemnøgle, som er dyr at miste. Samtidig med at
nøglen hentes betales et depositum på 1000,- og overskydende del tilbagebetales når nøglen senest
i ugen efter lejemålet tilbageleveres sammen med depositumseddel.
I forbindelse med lejen skal du være opmærksom på følgende:
Lejer af Storhytten skal være seniormedlem
Lejer af Storhytten deltager selv i arrangementet
Storhytten fungerer til daglig som klublokale for foreningens aktiviteter. Vi har ingen
rengøring ud over den som foretages af medlemmer der lejer Storhytten, der vil derfor
være behov for rengøring inden festen starter.
Karklude, viskestykker, toiletpapir, håndsæbe, sulfo og andre lignende ting medbringes selv til
Storhytten.
Der må ikke overnattes i Storhytten.
Der må ikke benyttes fyrværkeri.
Brændeovne må benyttes; men med ejet brænde
Fyrfadslys må ikke stilles direkte på borde eller gulve.
Termostaten til styring af varmeanlægget er placeret ved siden af brandskabet og skal stilles tilbage
til 10 grader inden hytten forlades.
Storhytten er røgfri. det er tilladt at ryge udendørs under halvtaget, såfremt de opstillede
askebægre benyttes.
Storhytten skal afleveres i rengjort stand ved lejemålets ophør.
Klinkegulv vaskes på vanlig vis, med det udleverede rengøringsmiddel.
Trægulve må ikke vaskes. De skal fejes / støvsuges.
Opvaskemaskine tømmes og rengøres for madrester. Borde tørres af
Knust service afregnes således:
Glas
10,-/stk.
Vaser
20,-/stk.
Andet service
20,-/stk.
Manglende rengøring
300,Manglende aflevering af systemnøgle
1000,Inden Hytten forlades skal døre og vinduer være lukkede og låste.
Hoveddør, bagdør og udvendig toiletdør låses ved først at løfte håndtag og derefter drejes nøglen.
Syning ved aflevering foretages af visevært den efterfølgende mandag kl. 9.00, evt. skader gøres
op på ”depositumseddel” til tilbagebetaling af overskydende depositum.
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