Leje af Speeds klublokaler.
Bryllup.
Barnedåb.
Konfirmation.
Jubilæer.
Svendegilde.
Fødselsdag.
Osv.

Klubfester.

Klubben kan lejes uden brug af bar.

Regler gældende for alle
arrangementer.

Klubben skal bruges med brug af bar.
Rengøring.
Indbetales inden festen.

Leje.
4500 kr. inkl.
rengøring.
Depositum.
2000 kr.
Skal være indbetalt inden 8 dage før
arrangementet.
Bryllup.
Barnedåb.
Konfirmation.
Jubilæer.
Svendegilde.
Fødselsdag.
Osv.
Klubben lejes med brug af bar efter
mad.
Det er tilladt at tage vin med til middag
samt likør til kaffe.
Ellers skal alt andet købes i baren til
gældende priser.
Leje.
rengøring.
Depositum.

3500 kr. inkl.

500 kr.

Leje.
Indbetales på 5325 0000247882
Køkken.
Ryddes op så det ser ud som da i
ankom.
Alt er vasket op.
Alt service skal være stillet på plads på
de rette hylder i service rummet.
Affald.
Alt affald skal bringes til container ved
amagerhallen. Der forefindes nøgle i
klubben.
Alle medbragte flasker skal fjernes fra
klubhuset.
Klubhus.
Borde aftørres og sættes som da i
ankom.
Stole placeres på borde.
Klub er ryddet op når den forlades og
skal se ud som da i ankom.

2000 kr.

Leje af klubfaciliteterne kan kun finde
sted hvis man selv har skaffet 2
personer som er medlem af klubben
og som har kendskab til barsystemet.

Hvis ovenstående ikke er indfriet vil
det efterfølgende blive udført af vores
eget personale til en timepris på 100
kr.
Beløbet fratrækkes depositum.

Speeds klublokaler kan lejes af alle Speeds aktive medlemmer.
Ved forespørgsel fra passive medlemmer er det den bar ansvarlige der beslutter, i samarbejde
med bestyrelsen, om klubben kan lejes ud til pågældende.
Ved forespørgsel vedrørende leje af klubben til andre formål en nævnt i denne beskrivelse, er
det den bar ansvarlige der beslutter, i samarbejde med bestyrelsen, om klubben kan lejes ud
til formålet.
Den baransvarlige vurderer i samarbejde med bestyrelsen om der i det enkelte til fælled skal
bruges mere end 500 kr. til rengøring i til fælled af at der er svinet mere end forventeligt.
OBS OBS
Den bar ansvarlige kan selvstændigt leje klubbens lokaler ud i perioden den 1 december til
den 1 marts.
Fra den 1 marts til den 1 december skal al udlejning godkendes af bestyrelsen ved det
førstkommende bestyrelsesmøde.

