
Lejebetingelser : Udlejning af Gjern  idrætsforenings klubhus                             
Til privat fest  

Klubhuset har brandteknisk godkendelse til MAX 50 personer. 
Det er Lejers ansvar at dette antal personer IKKE overskrides. 
Overholdes dette ikke, kan Gjern Idrætsforening afbryde lejemålet med øjeblikkeligt 
virkning. 
Nedenfor er skitseret reglerne for privat leje af Gjern idrætsforenings klubhus. 
 
Prisen for udlejning til reception /fest /o.l. er 500 kr. PLUS 1000 kr. i depositum. 
Altså 1500 kr, hvoraf 1000 kr returneres efter godkendt aflevering ! 
 
Reservation af klubhuset : Huset tildeles efter ”først til mølle” princippet, og bookes på 
GIF´s hjemmeside under fanen : UDLEJNING 
Man opretter en profil og betaler på nettet inden datoen er booket ! 
Når dette er gjort, mailer man datoen samt kontonr hvortil depositum kan returneres til 
Mailen : klubhus@gjern-if.dk  
I god tid før lejedato mailes betingelser samt nøglevejledning til lejer af klubhusbestyrer ! 
 
Klubbens egne aktiviteter så som fællesarrangementer, klubaftner og undervisning skal 
dog altid tilgodeses før udlejning 
 
Eventuelle mangler og beskadigelser under udlejning, erstattes af lejeren. 
Efter leje af klubhuset skal lejeren foretage rengøring af såvel klubhus som benyttet 
porcelæn. 
Det forventes at klubhuset behandles ”ordentligt” dvs. ingen flasker i vinduerne, på 
trappen osv. Klinke og vinylgulve skal være fejet og vasket, gulvtæpper støvsuges, fliser 
foran klubhus fejes for cigaretskodder og andet affald. 
EVT FEJL & MANGLER : Meddeles klubhusbestyrer inden ibrugtagning !! 
 
HUSK at medbringe affaldssække ! Man sørger selv for bortskaffelse af affald ! 
Såfremt lokalerne ikke efterlades i tilfredsstillende stand, tilbageholdes depositum til 
udbedring af evt. mangler.  
(med dette forståes, minimum i samme stand som lokalerne modtages) 
Lejers rengøring godkendes af klubbens rengøringspersonale, efter godkendelse 
returneres depositum.(vi bestræber os på at returnere depositum i ugen efter udlejning) 
 
Lejetid : Normalt fra kl 15.00 på lejedato (evt andet tidspunkt godkendes af bestyrer) 
Klubhuset skal være afleveringsklar  
dagen efter kl. 11:00                      (evt andet tidspunkt godkendes af 
bestyrer)    
 
Nøgle: kan afhentes sidste hverdag før lejedato, hos Gjern Bageri, ved fremvisning af 
mail fra klubhus bestyrer. Man kviterer for nøgle ved afhentning ! 
Nøglen afleveres retur hos bageren først kommende hverdag ! 
 
Spørgsmål rettes til Kim Bonde Madsen på mail klubhus@gjern-if.dk eller tlf. 20239203 



 


