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Regler for lån af forsamlingshusene i Tinggården 

 

Gælder for Forsamlingshuset og Hullet 

 

Forsamlingshusene kan kun lånes og lejes ud til myndige personer, som har 
folkeregisteradresse i Tinggården. 

Reservation af forsamlingshusene sker ved henvendelse til udlejningskontaktpersonerne. 
Reservation kan ske mundtligt. Ved udlejning til fester og lign. i perioden 15/5-15/7 skal 
der dog afleveres en skriftlig ansøgning til udlejningskontaktpersonen senest den 1. april. 
Ansøgningen skal godkendes af afdelingsbestyrelsen før reservationen er bindende. 

Ved udlejning til fester og lign. betales et  depositum på 1000 kr, som tilbagebetales, så 
snart huset er afleveret i den stand, som det fremgår af lejekontrakten. Af depositum skal 
100 kr erlægges ved reserveringen, som tilbagebetales ved afmelding senest 1 uge før 
arrangementet. 

De eksisterende regler i forbindelse med udlejning (jf. lejekontrakten) opretholdes, men det 
indskærpes over for lejerne, at ordensreglementet skal overholdes, og at man drages til 
ansvar både for overtrædelser af dette samt eventuelle materielle skader. 

Udlån af forsamlingshusene til badminton, leg etc. kan kun ske til myndige personer. Dvs. 
forældre må låne forsamlingshusene til deres børn under 18 år og drages til ansvar for 
dette. 
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Kontrakt 

 

Ved lån af forsamlingshusene i Tinggården i forbindelse med store private arrangementer 

 

1. Kun beboere i Tinggården kan låne forsamlingshusene 

2. Låneren skal kunne dokumentere, at være mindst 18 år, samt at vedkommende har 

folkeregisteradresse i Tinggården. 

3. En repræsentant for forsamlingshusudvalget eller udlejningskontaktpersonen gennemgår det 

udlånte med låneren både ved overtagelsen og ved afleveringen 

4. Låneren er personlig ansvarlig for at forsamlingshuset afleveres i samme stand som ved 

overtagelsen. Eventuelle mangler ved overtagelsen påføres kontrakten. 

5. Låneren afkræves et depositum på 1000 kr, hvoraf de 100 kr erlægges ved reserveringen.  

6. Da det er almindeligt, at der gives dispensation vedr. udendørs fodtøj til større 

arrangementer er det samtidig vigtigt, at der gøres ordentligt rent bagefter. 

7. Ved mangelfuld overholdelse af reglerne, f.eks. ved hærværk, manglende rengøring, lign, 

istandsættes det ødelagte – eller der rekvireres rengøring – på den pågældendes regning. 

Dersom regningen nægtes betalt, overgår sagen til DAB, der så må klare det retslige 

efterspil 

8. Låneren er ansvarlig for sine gæsters optræden. Ved grove overtrædelser af reglerne - 

herunder hærværk samt  støjende og voldelig adfærd uden for forsamlingshuset - kan 

afdelingsbestyrelsen idømme låneren karantæne fra lån af forsamlingshusene i Tinggården i 

en periode på op til 2 år.  

 

 

Ved overtagelse underskrives af begge parter 

 

-----------------------------------------                       --------------------------------------- 

(Udlejningskontaktperson)    (Lejer)  

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Ved afleveringen godkendes af udlejningskontaktpersonen 

 


