
 

NYTTIGE NUMRE   Brandslukningsmateriel 
 

   Grønning Forsamlingshus 

 
Vedr. udlejning 

     Inger Pedersen   6160 6319 

 

Nøgleudlevering m.m.      

Rasmus Østerbæk                   2921 8520 

 
 
 
 

  Alarm 112 
 

Politi 114 
 

Lægevagten   7011 3131 
 

Tandlægevagten   4051 5162 
 

Nummeroplysningen i 
 

Danmark 118 
 
 

   Skive Taxa   9752 4700 
 

 Fur Taxi   9753 5311 

 

  

 
 

Der hænger en  

pulverslukker i  

den lille baggang. 
 

Der er et  

brandtæppe på 

emhætten. 
 

I garderoben står en transportabel 

vandtank med slukningsaggregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lejeren bekræfter med sin underskrift 
at være blevet informeret om alle  
lejeforhold. 
 
 
 
 
 
 
 

Dato                            Underskrift 

 
 
 
 

 L e j e r i n f o r m a t i o n 
 

 
 
 
 
 
 

        

   Op til 100 kuverter 



 

Forsamlingshuset er et ”nøglehus”. Det 
betyder, at lejeren er ansvarlig overfor 
myndighederne i forbindelse med de 
aktiviteter, der foregår i lejeperioden. 
 

Lejeren er også ansvarlig for husets inventar i 
lejeperioden. Eventuel ødelagte ting erstattes 
til nyanskaffelsespris. 
 
Hvis det er unge (21 år eller derunder), der    
afholder fest, SKAL der være forældre eller 
voksne tilstede under hele festen. 
m I forbindelse med udlejning 

 - vil vi se Billed ID på lejere vi ikke kender... 
 

Priser 
 

Leje af hele forsamlingshuset inkl. service, 
borde og stole til 100 personer, viskestykker, 
håndklæder og rengøring kr. 2.300,- 

                              Energiafgift    kr.    200,-     

+ depositum kr. 500,- 
 

Leje af lille sal inkl. service, borde og stole  

til 35 personer, viskestykker, håndklæder og  
rengøring                                      kr. 1.600,- 
                              Energiafgift   kr.   100,- 

+ depositum kr. 500,- 
Leje af forsamlingshuset i forbindelse med 
begravelse inkl. service og slut rengøring 
(max 4 timer)                            kr. 1.500,- 
                             Energiafgift    kr.   100,-  

+ depositum kr. 500,- 
Depositum betales ved udlevering af nøgle. 
Depositummet tilbagebetales, hvis alt er i 
orden, når nøgle afleveres. 
 

Hvis oprydning/aflevering af  
forsamlingshuset ikke er i orden, afregnes der 
med kr. 200,- pr. påbegyndt time for at  
bragt tingene i orden. 

Køkkenet 
 

Køkkenet er et anrettekøkken.  
Det vil sige, at der ikke må tilberedes mad i 
køkkenet. 
 
Kaffebrygning: Vejledning om mål sidder 
på siden af kaffemaskinen. 
 
Termokander: Lågene til termokander må 
ikke lægges i vand. 
 

Lommelygte: Hænger ved opslagstavlen. 
 
Varmt vand: Brug var mt vand med  
omtanke.  
Det er en 30 liters varmtvandsbeholder.  
Hvis beholderen tømmes helt, går der ca. 20 
minutter, inden der er varmt vand igen. 
 

Ituslået porcelæn: Bedes lagt i kassen på 
køkkenbordet. 
 
Opvaskemaskinen: Må ikke åbnes under 
brug! 
 

Rengøringsartikler m.m. 
 

Toiletpapir til opfyldning findes på hylden i 
baggangen. 
 

Koste og svabere findes i baggangen. 
 

Støvsugeren står i baggangen. 
 

Håndklæder og viskestykker findes i skabet 
til venstre for vasken.  
De brugte lægges i kurven i baggangen. 
 

Affaldsposer findes i skuffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiske oplysninger 
 
Sikringer findes på 1. sal til højre for trappen. 
Kontroller, at den rigtige sikring isættes.  
Brugte sikringer lægges i kassen dertil. 
 
Der må ikke strøes sand, savsmuld eller  
lignende på gulvet! 
 
Gulvet i salene må kun tørres af i sparsomt 
varmt vand. Ingen sæbe, da det kan ødelægge 
lakken. 
 
Stearinlys i vinduer skal altid stå i en stage eller 
andet ikke brandbart materiale! 
 

Alt service vaskes af og stilles på plads. 

 
     Således afleveres forsamlingshuset  
     efter aftalt lejeperiode: 
 

Borde, komfurer/ovne rengøres grundigt. 
 

Køleskabe rengøres grundigt. 
 

Alt affald lægges i containeren ved døren. 
 

Tomme flasker skal i flaskecontaineren. 
 

Brugte karklude, viskestykker og håndklæder  

lægges i vasketøjskurven i den lille baggang. 
 

Borde i salen klappes sammen og stables. 

Stolene stables med 5 i hver og stilles op 
 på scenen. Hynder stables ligeledes på scenen. 
 

Gulve i sale, garderobe, køkkenet og entre 
fejes. Måtterne støvsuges. 
 

Alle termostater skrues ned på ”0”. 
 

Glemte sager kan afhentes hos Rasmus Østerbæk 

efter forudgående aftale på telefon 2921 8520 

eller e-mail: mail@bilfix.dk 
 

mailto:%20mail@bilfix.dk

