Hundested Roklub

Låneaftale Hundested Roklub
Låners navn: ___________________________________________ Tlf.:__________________

Email: ______________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________________

Mellem låner og Hundested Roklub er der indgået følgende låneaftale:

Fra d.______________________ kl.__________

til d._________________ kl.__________

Gave og depositum på i alt ___________ kr. indbetales senest 1 mdr. før aftalte lånedato på roklubbens
konto:
Reg: 1551
Konto: 3573037863

Låners bank: reg.nr.:_________ konto nr.:__________________________
Skal udfyldes for tilbagebetalingen af depositum.

Ved underskrivelse accepterer låner de gældende udlånsregler for Hundested Roklub

___________________________________
Dato / underskrift udlåner.

______________________________
Dato / underskrift låner.

Et eksemplar returneres underskrevet inden 14. dage

Hundested Roklub

Udlånsregler for Hundested Roklub
Revideret april 2017
Lån af Hundested Roklub, forudsætter medlemskab i mindst 1 år. Der kan udlånes til medlemmer af Hundested
Roklub.
Låneren skal altid være tilstede ved arrangementet, og er ansvarshavende. Der udlånes ikke til ungdomsfester og
til Firmafester. Alle ansøgninger behandles af bestyrelsen.
Lån af roklubbens lokaler afvikles med en gave til Hundested Roklub, pålydende 2500 kr. Derudover et depositum
pålydende 2000 kr. Ved skader er låner altid økonomisk ansvarlig. Beløbet skal være indsat på klubbens konto
senest 1 måned før lånet.
Lån af Hundested Roklub, omfatter opholdsstue, køkken, entré, toiletter og optalt service.
Omklædningsrum og toiletter skal altid være tilgængelige for roklubbens medlemmer. Borde og stole må ikke tages
med ud. Lån af roklubben giver ikke adgang til bådhallen, hvortil døren ved udlån altid skal være låst. (låners ansvar)
Det samme gælder saunaen. Ved benyttelse af udendørsarealerne, må låner ikke være til gene for aktive roere eller
roklubbens naboer.
Nøgle til hoveddør og udlånsdepot, trykte retningslinjer for udlån, møbelplan og inventarbeskrivelse overdrages, af
en af bestyrelsen udpeget person. Ved tilbagelevering skal roklubbens lokaler og udendørsarealer fremstå mindst
lige så rene og pæne, som ved lånets start, og alt service skal være optalt og på plads, før depositum kan
tilbagebetales. Hvis bestyrelsens repræsentant ikke finder alt i orden, skal låner afhjælpe manglerne hurtigst muligt.
Der kan trækkes i depositum for ødelagt inventar og for mangelfuld oprydning/rengøring. Lånet varer som
udgangpunkt 24 timer.
I Roklubbens opholdsstue kan der umiddelbart dækkes op til 66 personer, og der må maximalt opholde sig 80
personer. Flugtveje skal altid holdes frie.
Låner skal selv sørge for at alt udstyr/tilbehør som papir, viskestykker, sæbe, karklude, håndklæder, skraldeposer
mm. Filtre til den store kaffemaskine stilles til rådighed af roklubben.
Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag, og må ikke overfyldes. Flasker og dåser må ikke komme i containeren
(brug genbrugsstationen i stedet for).
El-tavlen og nøgler til bådehal og sauna, findes i skabet ved døren til bådehallen.
Alt inventar flyttes varsomt og sættes på plads, før roklubben forlades. – Ved indgåelse af låneaftalen har låner
accepteret forholdende som de er.

Hundested Roklub er RØGFRI

