Bruger- og ordensreglement.

HØRNINGHUS

Regler for leje af Hørninghus
Sådan gør du, når du kommer og når du går.
(gældende fra nov. 2018)
ET IDRÆTS- OG KULTURHUS I HØRNING.

Ved arrangements start
−
−
−

−
−
−
−
−

Huset gennemgås for evt. fejl el. mangler. Hvis sådanne findes, meddeles det udlejer.
Køle- og fryseskabe: Stål-køleskab og fryseskab skal ikke slukkes. Ekstra køleskab tændes efter
behov.
Lys i sal betjenes på el-boks i sal. Lys i hall’en og i køkkenet tænder og slukker automatisk. Lys
ved toiletter tændes på kontakt i loftet ved toiletterne. Udendørs lys slukkes kl. 23, men kan
gentændes ved el-boks i sal.
Temperatur i salen stilles på termostat på væg i sal ind mod køkkenet. Radiatorventilerne skal altid
stå på max. (5).
Udsugning i køkken – (instruktion).
Borde og stole forefindes i skuffer under scenen. Stolevogn findes i rengøringsrum.
Teleslyngeanlæg og musikanlæg forefindes på scene – (instruktion).
Bar findes i mellemgangen til Hørning GF – stueplan.

Ved arrangements ophør
Bordene vaskes af
Stolene børstes af
Hvis ikke andet er aftalt, placeres borde og stole i skuffer under scenen. Stolene og bordene skal
vendes korrekt (se anvisning)
Gulvet fejes og skal være rengjort, således slutrengøring af gulv kan afsluttes med en let gulvvask
Temperaturen på termostaten stilles på 18oC.
Affaldsspandene tømmes i renovationscontaineren anbragt i skur ved køkkenindgang.
Affaldscontaineren må kun fyldes, så låget kan lukkes. Er affaldscontaineren fuld skal affald fyldes
i sække, der placeres således, de ikke blokerer for tømning af affaldscontainer.
Tomme flasker uden returpant smides i flaskecontainer anbragt i skur ved køkkenindgang. Øl-dåser
smides i affaldscontainer
Køkken:
Ved brug af ovne rengøres disse. Ovnplader vaskes i opvaskemaskine
Ved brug af komfur: løsdele skal vaskes i opvaskemaskine
Stor emhætte over komfur slukkes.
Borde, vaske, fliser vaskes af.
Køle-/fryseskab vaskes af.
Kaffemaskine rengøres.
Opvaskemaskine slukkes, vandet lukkes af, rengøres indvendig, si tages op og
spules ren, og siderne af maskinen vaskes af.
Toiletter – brugte papirservietter fjernes og wc-kummerne skylles ud. Gælder også toiletterne på
1.sal (HGF), hvis de bruges.
Musikanlæg: husk at slukke anlægget (hvis brugt).
Udendørs askebægre tømmes og evt. efterladenskaber fjernes fra p-plads og udendørsarealer i øvrigt.
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Generelt brugerreglement
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Leje for 1 døgn er som udgangspunkt fra kl. 12,00 til kl. 10,00 næste dag.
Lejers ting, som er i Hørninghus, står på lejers eget ansvar.
Lejer skal selv medbringe emballage til hjemtransport af overskydende mad. Husets service må
IKKE fjernes fra huset
Der må ikke spilles høj musik, så naboer generes. Vær særlig opmærksom med åbne vinduer og
døre!
Hvis der spildes på gulvet (sodavand, øl, vin m.m.), skal det spildte optørres straks og anvist sæbe
og rengøringsmidler anvendes. Bemærk: gulvet må ikke vaskes, -må kun aftørres med en opvredet
klud.
Er der defekte borde og stole (eksempelvis defekte ”dupper” på bord- og stoleben) må disse ikke
anvendes, men skal stilles til side. Anmeldes ved lejemålets afleveringsforretning.
Borde og stole må ikke slæbes hen ad gulvet.
Af hensyn til vores parketgulv må der ikke kastes/smides med ris eller lignende.
Enhver skade på gulvet er erstatningspligtig. Bliver gulvet beskadiget, kan en afslibning og
omlakering blive nødvendig. Udgift til reparation af gulv kan løbe op i et betydeligt beløb.
Lejer skal ved aflevering / afregning gøre opmærksom på eventuelle skader på Hørninghus og dets
omgivelser, -herunder også skade på borde, stole, glas, porcelæn, duge m.v. Eventuelle skader skal
erstattes.
Såfremt der lejes duge og det efterfølgende konstateres, at disse duge ikke kan blive rene efter en
alm vask, vil lejer efterfølgende blive opkrævet et beløb for rensning.
Hørninghus skal benyttes på en sådan måde, at der ikke sker skade på lokaler, inventar og
omgivelser. Hørninghus skal afleveres, som det modtages

Udlejning:
Diana og Nils Lodahl, Gundestrupvej 2, Hørning 8960, Randers SØ
tlf.: 61 66 28 75, mail: leje@hoerninghus.dk.
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