Lemvig Sejlklub
Medlem af DANSK SEJLUNION

Bestyrelsen

Navn

:

Adresse

:

Postnr.+ by

:

LEMVIG SEJLKLUB
Kai Werner Hansen
Villemoesparken 4
7620 Lemvig.
Mail:
kasserer@lemvigsejlklub.dk

Dato:

Lejeaftale.
Mellem Lemvig Sejlklub og (navn) er der indgået aftale om leje af Lemvig Sejlklubs klubhus i
tidsrummet
____ / ____ ____________ til ____ / ____ ____________
Lejemålet gælder som udgangspunkt fra kl. 10.00 til kl. 10.00, men kan afviges i det omgang, det
ikke griber forstyrrende ind i en anden lejeaftale eller klubaktivitet.
Lejemålet er først gældende, når lejeaftale er returneret i underskrevet stand (gerne indscannet pr.
mail) og lejen er indbetalt på Lemvig Sejlklubs konto i Vestjysk Bank, reg. nr. 7730, konto nr.
2042898
Nøgle til klubhus + depotrum kan afhentes umiddelbart før lejeperiodens begyndelse hos kassereren,
eller anden person efter aftale. Er der praktiske spørgsmål, kan klubhusets formand, Bent Thorhauge,
evt. kontaktes på tlf. 3026 7620.
Leje:
Omkring lejemålet gælder:
__ døgn á 1.200 kr.
Lejer må ikke forvente, at huset er fuldstændigt rengjort ved
lejemålets begyndelse, da klubhuset løbende bruges af
Rengøring, 300 kr.
klubbens medlemmer.
Lejer kan disponere over køkkenmaskiner, service, bestik, fade
o.s.v. der er tilgængeligt i køkkenet. Lejer er velkommen til at
I alt
kr.
flytte rundt på borde og stole – også imellem stue og 1. sal –
men skal ved lejemålets afslutning, stille borde og stole som de stod ved overtagelsen.
Ved lejemålets afslutning, skal hus og inventar være rengjort og alt være sat på plads.
Køkkenmaskiner der har været anvendt, skal rengøres, termokander tømmes og sættes på plads,
o.s.v.
Rengøring af klubhuset kan tilkøbes for kr. 300,- efter forudgående aftale med kassereren.
Affald bedes sorteret i miljøstationen vest for klubhuset.
Medbragt mad, effekter m.v. skal være fjernet ved lejemålets afslutning.
Eventuelle skader på inventaret, bedes meddelt kassereren, hvorefter der aftales nærmere omkring
udbedring.
Skader der IKKE anmeldes, vil blive udbedret på lejers regning.
Lemvig, d.
_________________________
Lemvig Sejlklub
Kai Werner Hansen

Navn
Kontakt tlf. nr.:
Mail:

Kasserer:
Mobil: 2097 1775
Fastnet: 9781 0450

Klubhus
Vinkelhagevej 10B
7620 Lemvig

Tlf. nr. i klubhus:
9782 2868
www.lemvigsejlklub.dk

Bådhal
Strandvejen 23
7620 Lemvig

