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Lejeaftale 
 

Leje af Roklubben kan ske af klubbens medlemmer som er fyldt 25 år, ligesom den 

ansvarlige for arrangementer skal være over 25 år. 

Prisen er 3.500 kr.   

Beløbet indbetales til Danske Bank – Reg.nr 9570 Kontonr 13294046 

Der indbetales et depositum på 500 kr. ved indgåelse og accept af lejedato. 

Slutbeløbet 3.000 kr. betales senest 1 måneder før lejedato. 

 
Leje dato:__________________________ 
 
Lejer:________________________________ 
 
Indbetalt depositum:_____________________ 
 
 
Lejen er bekræftet når denne Lejeaftale er modtaget retur og depositum er 
indbetalt. 
 
Ved afmelding senest 2 måneder før lejedatoen, refunderes depositum. 
Fremvisning af lokaler mm. aftales med Ulrik Axel Jensen, eller et andet medlem af 
Vennernes bestyrelse. 
 
En repræsentant fra Vennerne sørger for fremvisning, oplyser om kontaktperson, 
betaling, nøgle og tilsender kontrakt og mangelliste. 
 
Lokalerne er til disposition dagen før arrangementet fra kl. 15, til borddækning og 
andre forberedelser. 
Lørdag og helligdage må roerne bruge sofagrupperne og altanerne indtil kl. 12, og 
hverdage indtil kl. 19. Der opfordres til at tage hensyn for både roere og lejere. 
Aflevering af lokalerne sker dagen efter arrangementet efter nærmere aftale med 
kontaktperson. 
 
 
Kontaktpersoner:  
Formanden Ulrik Axel Jensen, tlf 2338 2935, e-mail: ulrikaxel@gmail.com 
Sekretær Britt Nielsen, tlf 4021 0586, e-mail: altingmedmaade@outlook.dk 
 



Fredensborg Roklubs Venner 
Januar 2022 

 

Er der på lejedagen problemer med EL & VARME bedes man kontakte 
Peter Frederiksen – tlf. 40 26 35 80 eller Merete Boldt tlf. 23 71 27 67  
 
Regler i forbindelse med leje af klubbens lokaler: 
 
Lokaler 
Ophold i stueplans bådhaller og træningslokaler er ikke tilladt for gæster.  
Omklædningsrum må benyttes i det omfang at det ikke er til gene for medlemmer 
som ønsker at træne.     
Der er toiletter i omklædningsrum og 2 toiletter i bådhal ved trappen. 
Da trapper og reposer er flugtveje skal de holdes total frie. 
Dyr må ikke medbringes i roklubbens lokaler. 
 
Vis hensyn til materiellet når der gås gennem bådhallen. 
 
Rygning indendørs er ikke tilladt i Roklubben. Der er opstillet askebægre på 
altanen og forpladsen. Af hensyn til gløder bedes askebægere være placeret på 
fliser/beton.  
 
Forplads og udenomsarealer 
Pladsen foran bygningen må ikke bruges som parkeringsplads - af og pålæsning er  
og tilladt.  
Indgang til lokaliteterne må kun foregå gennem port 5, og kun trappen til køkkenet 
må benyttes. 
 
Der må sættes pavillon op på græs. 
 
Fyrværkeri og åben ild er ikke tilladt – på grund af stråtækte ejendomme i 
området. 
 
Grill må medbringes af lejer - kun gasgrill må anvendes og kun på forplads. 
 
 
Brug af køkken 
 
I Køkkenet er der installeret et INDUKTIONSKOMFUR, derfor er det vigtigt at man 
bruger køkkenets gryder og pander.  Egne må også bruges, hvis de opfylder kravene. 
Vejledning hænger ved siden af komfuret.  
 
Læs og følg instruktion for OPVASKEMASKINE.   
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Al service skal spules før det sættes i opvaskemaskine Efter opvask bedes brugere, 
med et viskestykke, tørre service helt tørt. 
 
Fryser i stueplan til venstre for trappe kan benyttes 
 
Servicet på rullebordene må ikke blandes med køkkenets service.  
 
Kaffefilter er til disposition til roklubbens kaffemaskine. 
 
Lejer medbringer selv viskestykker, toiletpapir, håndsæbe, stanniol, film, klare 
affaldssække mm. 
Der forefindes affaldscontainer (kun til køkkenaffald), på grunden. Alt andet affald, 
herunder pap, flasker, engangsdåser m.m., skal bortskaffes fra klubben. 
 
 
Brug af lokaler 
 
-Det er ikke tilladt at isætte tegnestifter, hæfteklammer, skruer, søm el.lign. i inventar 
eller bygningsdele 
 
- Alle lokaler, service, køleskab og ovne afleveres i den stand, som det forefandtes 
ved modtagelsen.  
 
- Møbler må ikke fjernes fra festlokalet uden tilladelse fra kontaktpersonen.  
 
- Der må ikke overnattes i klubbens lokaler eller i telt/campingvogn på arealet. 
 
- Ved spild på stole opfordres til blid aftørring hurtigst mulig. 
 
- Eventuelle mangler og beskadigelser meldes ved afleveringen på vedlagte  
mangelliste.  
 
- Medbring selv evt. musikanlæg. 
 
- Efter fest må der ikke efterlades værdier i klubben. 
 
 
Vi håber, at alle har forståelse for ovenstående, så alle brugere kan få nogle gode 
oplevelser i lokalerne med byens bedste udsigt.       
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