LEJE AF FÆLLESHUS
Tilsynsførende:
Tilsynsførende i forbindelse med udlejningen af fælleshuset er Bent og Maiken Bertram,
Wimmersvej 13.
Reservation:
Ved reservation af fælleshuset, sendes mail med ønske om reservationsdato samt navn
og havenummer på vedkommende, der ønsker at leje fælleshuset, til flg. mailadresse:
faelleshus.hfkana@gmail.com
Priser for udlejning af fælleshuset:
Prisen for leje af fælleshuset er pr. 1. oktober 2020 flg.:
 Heldagsleje: 1.500, - kr.
 Halvdagsleje: 800, - kr. (f.eks. til kaffeselskab efter begravelse – kl. 10.00 – 16.00)
Betaling:
Kana har fået MobilePay og dette vil fremover være den primære betalingsform i
forbindelse med leje af fælleshuset.
Alle indbetalinger foregår via MobilePay 174364 alternativt ved indbetaling til Kanas konto
Reg: 5358 kontonr: 0000351687.
Bestillingsgebyret på 300,- kr. skal betales ved forudbestilling af huset. Husk at angive
navn og vejnummer for identifikation af indbetalingen.
Restbeløbet på 1.200, - kr. betales når nøgle bliver udleveret af tilsynsførende.
(lejekontrakt underskrives)
Depositum kr. 1000,- skal derudover betales særskilt ved udlevering af nøgle til huset.
Efter udlejningen:
Ved afleveringsforretningen foretages kontrol af inventar.
 Evt. knust eller bortkommet service/bestik erstattes af lejer med kr. 30 pr. stk.
 Afleveres ovnen ikke ordentlig rengjort, kræves ekstra betaling på kr. 100,-.
 Borde afvaskes og stole lægges op. (Når bordene er tørre). Alle Gulve også toiletter
fejes. Afleveres de ikke i tilfredsstillende stand, opkræves gebyr på kr. 50,-.
Hvis der er skader eller mangler som ovenfor anført, udfylder tilsynsførende et skema,
hvorpå ovenstående summeres og det samlede beløb indbetales af lejer via MobilePay.
Derefter sendes det udfyldte skadeskema til kassereren, der efterfølgende sørger for
tilbagebetaling af det fulde depositum via MobilePay.
Corona forholdsregler: Det er LEJER, der er ansvarlig for at gældende regler for
forsamlinger, rengøring, adgang til håndsprit m.m. efterleves, og det er også lejer (altså
det medlem, der lejer fælleshuset), der overfor myndigheder, politi m.fl. er ansvarlige for,
at der ikke er for mange forsamlede i fælleshuset.
Pt. er der for siddende forsamlinger krav til 2 m² pr. person, og da vores fælleslokale er på
143 m², kan der sidde 71 personer i huset.
Lejer skal altid overholde det gældende forsamlingsloft, som fastsættes af
Sundhedsmyndighederne.

