
Regler for brug og udlejning af Rakkeby Skovhus. 

 

LÆSES INDEN DIN FEST! 

 

1:  Udlejning af Rakkeby Skovhus sker kun via tlf: ________  

2:  Skovhuset lejes kun ud til personer over 25 år. 

3:  Skovhuset er godkendt til 120 personer i den store sal og 20 personer i det lille 

fællesrum. 

4: Lejer er ansvarlig for evt. myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement. 

5: Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte 

tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen.  

6: Skovhuset tilses af udlejer, sammen med lejer inden lejer forlader Skovhuset 

7: Lejer er økonomisk ansvarlig for evt. skader på de lejede faciliteter eller inventar, 

forvoldt ved lejers brug eller dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun 

foretages efter aftale med udlejer efter udlejers anvisninger 

8: Lejer er forpligtiget til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt/beskadiget 

inventar samt evt. skader på Skovhuset. Afregnes til dagspris og efter regning. 

9: Hvis der ønskes justering på varmeanlægget, kontaktes udlejer. 

10: Lejen omfatter brug af det/de aftalte lokaler incl. køkken og toiletter samt forbrug af 

vand, el, varme, toiletpapir og håndsæbe (evt. papirhåndklæder) og diverse køkkenudstyr 

(som lejer kan bese ved aftale om udlejning) og service i skab i det lille fællesrum. 

11: Lejer medbringer selv:  viskestykker, karklude, køkkenrulle, sulfo, emballage til mad 

(poser, film stanniol mv.) Det der er i køkkenskabene incl. kaffe, the, krydderier og sukker er 

ikke til fri afbenyttelse og vil blive tjekket ved lejemålets indgåelse og afslutning. 

 

12: Skovhuset skal afleveres i opryddet stand efter følgende standard: 

A:  Alle gulve fejes. 

B:  Borde og stole rengøres og opstilles som de stod ved lejemålets start.  

C: Køkken rengøres incl. ovne, komfur, vask og kaffemaskiner. Opvaskemaskinen tømmes 

for vand og filtre rengøres. Opvaskemaskinen efterlades åbenstående. Køleskab og fryser 

tømmes og aftørres. 



D: Service sættes tilbage i skabe og evt. ødelagt/ituslået service sættes på ”køkkenøen”. 

E: Tomme flasker/dåser fjernes af lejer. Affald puttes i udendørs container efter anvisning. 

Affald ud over det containeren kan rumme, er lejers ansvar at fjerne. 

13: Slutrengøring sker af udlejer og er inkluderet i lejen. 

14: Vis hensyn til naboer og luk vinduer efter kl. 23 og tag maksimalt hensyn til naboer ved 

udendørs færden. 

15: Rygning må KUN ske udendørs og skodder skal puttes i beholder ved gavlen. Denne 

beholder tømmes af lejer inden lejemålets afslutning. 

16: Forlades Skovhuset af den ene eller anden grund i lejeperioden skal huset aflåses. 

17: Det er IKKE tilladt at overnatte i huset jf. brand vedtægterne. 

 

Ved udlejning til ungdomsfester gælder desuden følgende forhold 

18: Den eller de unges forældre skal have bopæl eller anden tæt tilknytning til Rakkeby eller 

nær omegn. 

19: Lejer skal være til stede under hele festen. 

20: Der skal desuden være 1 voksen (forældre og/eller andre i samme generation eller 

ældre) pr 25 unge. Dvs. hvis der er 26 unge er der 2 voksne tilstede osv. 

21: Det er en voksen (fra forældre generationen eller ældre) der lejer huset og hæfter for al 

skade huset eller inventaret måtte lide under festen. 

 


