20. november 2018

Regler for leje/ lån af Svendborg Marineforenings lokaler
Færgevej 5. 5700 Svendborg
1. Lokalerne kan udlejes til medlemmer / ægtefæller af Svendborg
Marineforening. Der udlejes kun til medlemmets eget arrangement, som runde
fødselsdage, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup og jubilæer.
2. Medlemmet er selv nøgleansvarlig.
3. Lejepris 2019. kr. 1500,- for Marinestuen.
kr. 1500,- for Underdækket.
4. Depositum kr. 1500,- indbetales ved lejekontraktens indgåelse, eller senest 8
dage før lejemålets ikrafttræden.
5. Lejeren skal selv medbringe viskestykker og karklude.
6. Service forefindes til 85 personer.
7. Ødelagt service erstattes med kr. 25,- pr. enhed.
8. Marineforeningens Banjermester står for udlejningen, formidler regler og
udfærdiger kontrakt på lejemålet.
9. Lokalerne kan ikke lejes på Lørdage mellem kl. 09.00 til kl. 15.00 og tirsdage
mellem kl. 09.00 til kl. 13.00.
10. Ved leje af lokalerne lørdag efter kl. 15.00 skal de overtages som de er.
11. Lokalerne SKAL afleveres i ryddelig stand.
12. Lejeren kan ud over lejedagen råde over lokalerne dagen før fra kl :16.00 til
dagen efter arrangementet til kl. 09.00. Hvis muligt kan andet aftales med
Banjermesteren. (Se punkt 9. )
13. Forbrug af øl/vand skal købes til Marineforenings almindelig barpris. Andre
drikkevarer kan medtages.
14. Ved udlejning tillægges der et Miljøtillæg.
1 til 30 pers. 300,00 kr og fra 30 til 50 pers og derover 500,00 kr.
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Følgende foreninger/klubber som refererer eller er knyttet til
Marineforeningen kan vederlagsfrit låne foreningens lokaler.
Marineforeningens Banjermester står for udlånet.
Foredragsforeningen, Skyttelavet, Travaljelavet, Bowlingholdet,
Kortklubben, Carolineforeningen , Garderforening, Mariehønsene.

Andre foreninger med relationer til det maritime kan med

bestyrelsens afgørelse komme i betragtning for evt. udlån.
1.

Øvrige regler for vederlagsfrit udlån er de samme som for øvrige medlemmer.

2. Udlejning/lån af lokaler i underdækket aftales med Banjermesteren.
3. Der skal ved udlån stille mindst et medlem fra Marineforeningen efter samme
afregning som til medhjælp.
4. Forbrug af øl/vand skal købes til Marineforenings almindelig barpris. Andre
drikkevarer kan medtages. Ved udlejning tillægges der et Miljøtillæg.
1 til 30 pers. 300,00 kr og fra 30 til 50 pers. Og derover 500,00 kr.
5. Medhjælp kan stilles til rådighed med afregning af kr. 100,- pr. time dog
mindst 3 timer.
6. Hvor udlejning er til gavn for foreningens udvikling kan formanden /
bestyrelsen dispensere fra ovennævnte regler.

Svendborg Marineforenings bestyrelse 20.november 2018.
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