Sidst justeret den 21. juni 2014 af GRL

Retningslinier for udlån af klublokalet
Lån af klublokalet
Du kan som klubmedlem låne vores klublokaler til festlige lejligheder i forhold til dig selv og din
familie eller i forhold til din arbejdsplads til seminar, møde og lignende for mindre grupper, når
det ikke er til gene for andre klubmedlemmer. Ordningen omfatter dog ikke ungdomsfester.
Ordningen er permanent efter en forsøgsperiode fra den 28/8 2012 til juni 2014. Den bliver
løbende taget op til vurdering i bestyrelsen.
Formålet er, at vi som klubmedlemmer kan drage mest mulig nytte af vores klublokale, på
tidspunkter, hvor det alligevel ofte står tomt. Du booker ved at kontakte formanden (mail:
gorm.larsen@exito.dk) – op til ½ år før. Formanden kan afvise ud fra et skøn om, at det ikke
kan lade sig gøre på grund af klubaktiviteter mm. Klubarrangementer af enhver slags går
naturligvis forud.
Du giver i udgangspunktet 1.000 kr til klubben for at låne lokalet (slid, el, vand, varme mm),
der indbetales på klubbens konto: 6864 1047094 med angivelse af navn og arrangement.
Når I er færdige, bringer du det i orden og i samme stand, som du modtog det så hurtigt som
muligt, efter at I er færdige. Vær tolerant overfor, hvis der kommer medlemmer, der skal have
lavet en kop kaffe og lignende – det kan nok lade sig gøre. Vær opmærksom på, at lokalet
løbende bruges som klublokale, så det kan være, at gulvet skal rengøres eller
opvaskemaskinen tømmes før brug.
Vedtaget af bestyrelsen den 28. august 2012.
Forlænget af bestyrelsen foråret 2013.
Forlænget af bestyrelsen den 18. april 2014
Revideret i bestyrelsen den 17. juni 2014

Værd at vide ved lån af klublokalet (justeret 28/12-2013 af GRL)
-

I klublokalet er der flade og dybe tallerkener, bestik, glas, kopper, desserttallerkener
med mere til omkring 60 personer.

-

Der er opvaskemaskine, som du kan benytte. Brikker til opvaskemaskinen findes
under vasken.

-

Der står 6 borde i klublokalet, og der kan sættes en plade i, så der let kan sidde 8
personer om hvert bord. Pladerne ligger på loftet i sejlklubben. Man skal op ad trappen i
den lille gang. Bordene skal løftes af 2 personer, når de flyttes. Hvis der ikke er nok,
kan man hente flere borde og stole i sejlklubbens lokale.

-

-

Der er lys i loftet, men lyset i kajakken i loftet kan slukkes på en kontakt bag ved
lærredet. Desuden er der lys i køkkenet og 2 hyggelamper på gulvet.

-

Der er desuden lysestager til fyrfadslys. Brug ikke vores tallerkener til det.

-

Der er komfur med 4 kogeplader. Der er gryder, pande, knive, saks mm i skuffen.

-

Der er en kaffemaskine og en vandkoger. De kan dog ofte ikke køre samtidigt, uden
at propperne springer. Hvis du benytter klubbens kaffe, så koster det 2 kr. pr. kop, der
lægges i kaffekassen.

-

Der er en mikrobølgeovn og en ovn. De kan dog ikke tilsluttes samtidig, så man skal
skifte stikket bag ved mikrobølgeovnen. Pas på at stikket til ovnen ikke falder ned bag
ovnen, for så må man trække ovnen ud og føre stikket op i gen.

-

Der er køleskab, der normalt er næsten tomt.

-

Der er en mindre fryser under køleskabet.

-

Hvis der går en sikring, kan man finde et nøglekort i skrivebordsskuffen, så man kan
komme ind i teknikrummet og slå sikringen til igen.

-

Der er en projektor i skabet, som du gerne må benytte – men pas på den. Lærredet
kan trækkes ned snoren eller med pinden, der normalt ligger ovenpå køkkenskabet.

-

Hvis der er noget du skal have hjælp til, så kan du ringe til formanden på 27590452
eller til et andet bestyrelsesmedlem.

Oprydning og rengøring
-

Alle affaldssække og beholdere tømmes, og der sættes nye poser i. De findes under
vasken

-

Borde tørres af og sættes på plads, og stolene vendes op på bordene

-

Køkkenbordet og komfuret rengøres og tørres af, og ovnen rengøres, hvis den har
været brugt. Brugte karklude og viskestykker tages med hjem og vaskes/erstattes med
rene. Alt bestik, tallerkener, kopper mm. vaskes op og sættes på plads. Vasken
tømmes for affald og rengøres. Kaffekander tømmes, skylles og sættes på plads.
Køleskab og fryser tømmes for de madvarer, man har haft med.

-

Gulvene rengøres i klublokalet, i den fælles gang og på de toiletter, der er benyttet. Det
vil sige, at de støvsuges – støvsuger findes i skabet i gangen – og vaskes. Toiletterne
rengøres, og poserne med brugte håndklæder mm. tømmes. Husk at checke, at lyset er
slukket, og alle døre er låst, når du forlader Søsportscentret.

