
L E J E K O N T R A K T
på

NØRAGER FORSAMLINGSHUS
Munkhusevej 2

Navn

Adresse

By 

Telefon nr.

Festens formål

 

Fra dato  År

Depositum indbetalt den

Leje af lokaler kr. 

Afgifter (el, vand, varme m.m.) kr. 

Antal kuverter à kr. kr. 

Evt. erstatning af diverse inventar kr. 

I alt kr. 

Forudbetalt depositum kr. -500,00

At betale kr.  

Reservation og lejekontrakt er først gældende, når depositum er betalt.
Beløbet bedes tilsendt sammen med underskrevet lejekontrakt inden 14 dage fra 
telefonisk tilsagn. (evt. check bedes udstedt til Nørager Beboerforening).
Sendes til: Linda Eldrup, Tjørnevej 10, Nørager, 8961 Allingåbro.

Der tages forbehold for prisstigninger.
Denne lejekontrakt giver ret til udlevering af nøgle til aftalt tid.
Lejer erklærer, at han/hun har fået udleveret ordensreglement og gennemlæst dette.
Huset skal afleveres som opslået i køkkenet.

 dato og år underskrift lejer   Linda Eldrup tlf.: 86 48 66 82
     Bestyrer af Nørager Forsamlingshus



R E G L E M E N T
for

NØRAGER FORSAMLINGSHUS

•  Ungdomsfester 
Beboerforeningens medlemmer kan leje forsamlingshuset til egne børn fra 18-20 år, 
forudsat at forældrene er tilstede under hele festen, og at der desuden er en dørvogter 
til stede under hele festen.

• Konfirmation 
Leje af forsamlingshuset til konfirmationsfester:  
Beboerforeningens medlemmer har 1. prioritet, men skal reservere forsamlingshuset 
min. 2 år før konfirmationen. Senest 8. maj (konfirmation i Nørager er altid den sidste 
søndag i april eller første søndag i maj). Er forsamlingshuset ikke reserveret 2 år før, 
kan det reserveres af ikke-medlemmer.

• Lejeren er økonomisk ansvarlig for det lejede hus og grund. Enhver ødelæggelse, der 
ikke skyldes almindelig slid, skal ved afregning eller udbedring erstattes efter regning.

• Giver dit arrangement anledning til berettiget klage, kan fremtidig udlejning nægtes.

Aflevering og rengøring

Salen
• bordene skal afryddes og tørres af
• stole stables
• gulvet fejes

Gang
• gulvet fejes

Køkken
• se opslag

God fest

Bestyrelsen


