Leje af klubhus
Klublokalet kan lejes af klubmedlemmer til egne møder og festarrangementer.
Pårørende/venner til et klubmedlem kan kun leje klublokalet til mødeaktivitet.
Klubmedlemmet garanterer for lejeren og de forpligtelser der følger derved, se nedenstående.
Klubmedlemmet hæfter økonomisk ved eventuelle skader, dette aftales efter vurdering af
bestyrelsen.
Klubmedlemmet låner sin egen nøgle ud til arrangementet.
Klublokale og omklædningsrum kan endvidere lejes til kursusaktiviteter af DGI og Dansk Kano- og
Kajakforbund (DKF), som klubben er medlem af.
Lejer medbringer selv viskestykker, håndklæder og karklude.
Rygning er ikke tilladt i klubhuset.
Det er Birgit Svarre, birgit.svarre@gmail.com eller 2324 0887, der på bestyrelsens vegne står for
udlejning af klubhuset.
Priser:
Mødeaktivitet: kr. 200 kr., uanset tidspunkt på dagen.
Festarrangement: 1000 kr., uanset tidspunkt på dagen.
DGI og DKF kurser: 1ooo kr. pr. kursus.
Kajakklubben forbeholder sig ret til at sige nej til et arrangement.
Beløbet indbetales forud for arrangementet på klubbens konto, reg.nr. 4398 konto 3208 777 548.

Kajakklubbens bådehus skal forblive aflåst under arrangementet, bortset fra kursusaktiviteter.
Kajakklubbens kaffe, te, øl, vand osv. må ikke benyttes af lejer. Klubbens medlemmer må hente
dette, og derefter benytte elkedel i damernes omklædningsrum. Klubmedlemmerne rydder selv op, og
sætter tilbage på plads.

Kajakklubbens medlemmer kan stadig benytte gang, baderum og toilet, selvom klublokalet er lejet
ud.
I forbindelse med kursusaktiviteter er klublokale og omklædningsrum dog forbeholdt kursusdeltagere.
Klublokale, gang og toilet samt evt. omklædningsrum skal gøres rent ved arrangementets slutning, eller
der skal træffes aftale om et evt. andet tidspunkt. Der hænger opslag med retningslinjer i lokalerne.
Rengøringsgrej findes i skabene på toilettet.
Borde og stole skal efterlades med samme placering, som ved ankomsten.
Lejer må gerne medbringe ekstra stole og borde, som skal fjernes ved arrangementets slutning, eller
der skal træffes aftale om et evt. andet tidspunkt.
Tomme flasker, affald, kasser mm. fjernes af lejer selv ved arrangementets slutning.
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