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Velkommen til Pederstrup Forsamlingshus 

 

Denne mappe indeholder alle de oplysninger, I skal 

bruge, for at betjene huset under jeres arrangement, samt 

hvordan huset skal forlades derefter. 

 

  Vi håber I får en rigtig dejlig fest. 

 

 

Med venlig hilsen 

Pederstrup Borgerforening 
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Kontaktpersoner i  

Pederstrup Borgerforening og Forsamlingshus 
 
 
 

Kontaktes ved skader på huset el. dets inventar 

Kontaktes vedrørende spørgsmål på huset virke 
 

 

 

Jørn Madsen Kukkebækvej 2 

Vibeke Granholm Pederstrup Bygade 3 
 

 

 

Vagt telefon 301 17 602 
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Reglement for  

Pederstrup Forsamlingshus 

 

 Lejerne er økonomisk ansvarlig for det lejede hus og grund i 

lejeperioden. 

 Enhver ødelæggelse, der ikke skyldes almindelig slid, erstattes af 

lejeren. 

 Husk der bor mennesker omkring forsamlingshuset. 

Giver dit arrangement anledning til berettiget klager, kan 

fremtidig udlejning nægtes. 

 Ved ungdomsfester skal der være min. 4 voksne over 30 år 

tilstede.  

Det er voksne der er ansvarlig, for at reglerne overholdes. 

 

Inde festen kan begynde 

 Ventilationen tændes i salen på kontakten ved dobbeltdøren til 

køkkenet 

 Lyset til toiletterne tændes i depotrummet (indgang fra salen)  

 Findes der mod forventning, beskidt porcelæn el. bestik.  

Kontakt en af kontaktpersonerne med det samme på 

vagttelefonen. 

 

RYGNING ER FORBUDT I FORSAMLINGSHUSET.  
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Du skal selv medbringe  

 
Skarpe knive 

Skåle / bokse til rester 

Viskestykke 

Håndklæder 

Karklude 

Gulvklud 

Opvaskemiddel 

Skraldeposer 

Toilet papir 

Køkkenrulle 

Håndsæbe 

Grydelapper

Reno Djurs sækker til affald, (som ikke kan være i containeren)  

 

 

 

Ødelagte ting 
Ituslået og ødelagte service meddeles ved aflevering af nøglen 

 Glas kr.  20,- 

 Kopper, underkopper og desserttallerkner pr. del kr.  25,- 

 Skåle / fade pr. del kr.  50,- 

 Termokande kr.  100,- 

 Stol kr.  400,- 

 Borde kr.  1.000,- 

Skal der håndværker på til den forvoldte skade, kontakter 

borgerforeningens formand en håndværker.  

Regningen betales af udlejer 
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Aflevering af forsamlingshuset 

 

Salen: 

 Bordene skal afryddes og tørres af, slås sammen og stilles ved 

væggen ud mod køkkenet 

 Gulvene fejes / vaskes 

Forgangen: 

 Gulvet fejes / vaske 

 Måtter rystes / støvsuges 

Køkken 

 Se oplag i mappen 

Toiletter: 

 Gulvet fejes / vaskes 

 Toiletspand tømme 

 Toilet rengøres og aftørres 

Affald sortering 

 Se opslag i mappen 

Udearealer 

 Der skal tømmes beholder, hvor man smider cigaret skodder i 

 Der skal samles affald op på huset grund, husk P-pladsen  
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Husregler for køkken 

Afleverer huset, som du selv gerne vil modtage det 

Køkken 

 Køleskabe og fryser slukkes, rengøres og lågerne og hyller tørres 

af 

 Ovnen tørres af indvendig og pladerne rengøres 

 Kogeplader rengøres og tørres af 

 

 Bestik SKAL tørres af efter vask og lægges i de rigtige bøtter 

 Servicen sættes på de rigtige hylder 

 Glassene SKAL tørres af efter vask og sættes på de rigtige hyller 

 

 Kaffemaskine, tømmes for vand, kaffefiltre og kande vaskes af 

Kaffe-/tekander skylles af 

 

 Opvaskemaskine, se opslag i mappen 

 

 Bordene tørres af 

 Gulvet fejes / vaskes 

 

 Affald, se opslag i mappen 

 


