Lokaler, lån og leje på Egetoft.

Eventuelle fejl og mangler vil blive udbedret for låners/lejers regning.

Ved lokalelån; gratis for målgruppen

Nøglebrikken afhentes / afleveres hos personalet på Egetoft.
mandag – fredag mellem kl. 9.00 – 12.00.
eller efter aftale.

For andre se lokaleplan og pris på opslagstavlen i caféen
Indenfor køkkenets åbningstid mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl.15.30
fredag fra kl. 8.00 til 13.00 så køber man mad/drikke i caféen.
Køkkenet kan lejes udenfor køkkenets åbningstid, man er ansvarlig for husets
”smily ” og er ansvarlig for at sætte sig ind i pjecen om hygiejne regler.
Ved leje udenfor køkkenets åbningstid, så fastsætter vi en forbrugsafgift for at
få de reelle driftsudgifter dækket.
leje af køkkenfaciliteter/ service til ”kaffe”;
leje af køkkenfaciliteter/ service til ”middag”

Drikkevarer skal købes i cafeen
PRISLISTE over køkken leje: se opslag i cafeen
Aktiviteter som kommunens medarbejdere står for har første prioritet.
Arrangementer som målgruppen står for har anden prioritet.
Som tredje prioritet kan andre interesserede leje lokalerne.
Lavere prioriteret rykker for højere prioriteter med 4 ugers varsel.
Lokaler kan lånes i forbindelse med indsamling til humanitære formål.
Kontaktpersonen - i det efterfølgende benævnede låneren/lejer, eller den, der
har kvitteret for/modtaget nøglebrik til Egetoft er ansvarlig for benyttelse,
herunder aflåsning og tilkobling af alarm.
Husk at få alarmvejledning ved udlevering af nøglebrik

Hvis alarmen aktiveres unødigt betales udgiften
til alarmcentralen af Låner/lejer
(500,- kr. i øjeblikket)
Lånere af Egetoft skal være bekendt med Egetoft´s husorden.
Låneren er ansvarlig for at husordenen overholdes, og at alt er i orden og
opryddet efter arrangementer.

Rygning foregår udenfor. Det skal overholdes af alle.
Lokalet skal efterlades så der er klar til de næste hold. Aflever lokalet som du
selv ønsker af overtage det.
Der må ikke foretages ændringer af borde og stole, uden at disse stilles på
plads ved mødets afslutning, ligesom man ikke må hente stole eller borde fra
andre lokaler.
Det er ikke tilladt at benytte andre lokaler end de aftalte, ligesom TV/Video,
forstærkeranlæg m/tilbehør og overheadprojekter, kun må benyttes efter aftale.
Når du anvender køkkenet så er du også ansvarlig for vores ”smiley”, så derfor
læs og overhold opsatte regler i køkkenet.
Brug af maskiner og værktøj sker på eget ansvar. Låner/lejer har ansvar for, at
tingene kun bruges af kompetente personer.
Eventuelle genstande, der står fremme, er underkastet låners beskyttelse og
eventuelle erstatningsansvar.
Evt. skete skader på lokaler eller inventar skal straks anmeldes til
centerrådet/leder for Egetoft, for at aftale om erstatning.
Låners/lejers egne remedier henstår for eget ansvar.
Huset kan ikke udlånes til afholdelse af fester.
Lokalerne må ikke udlånes til aktiviteter, hvortil der knytter sig egne
økonomiske interesser f.eks. køb og salg, bankospil o. lign.
Op til valgkampe må der ikke finde partipolitisk propaganda
sted.Tvivlspørgsmål afklares ved henvendelse til Centerrådet.

