
ORDENSREGLER 
FOR   

Vrejlev-hæstrup hallen                                  
 

� LEJEREN ER TIL ENHVER TID ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ BYGNINGER OG/ELLER INVENTAR SOM OPSTÅR I 
LEJEPERIODEN, SOM FØLGE AF AT ORDENSREGLERNE IKKe ER OVERHOLDT, ELLER TILRETTEVISNINGER FRA DEN ANSVARLIGE I 
HALLEN IKKE ER EFTERKOMMET.  

�  
� DEN ANSVARLIGE I HALLEN ER DEN TIL ENHVER TID DEN/DE PERSONER SOM LEJEREN HAR OVERDRAGET ANSVARET TIL ELLER 

ET MEDLEM AF BESTYRELSEN. 
�  
� ANSVARET FOR BENYTTELSEN AF LOKALERNE PÅHVILER DEN, FOR HVEM DE ER STILLET TIL RÅDIGHED. LEJEREN SKAL SØRGE 

FOR AT DER ALTID ER EN ANSVARLIG LEDER TILSTEDE 
�  
� Lejeren er ansvarlig for ro og orden i de lejede lokaler. 
�  
� lokaler, inventar, redskaber og udstyr skal efterlades i samme stand og på samme sted som det er modtaget. 

Lejeren skal selv sørge for opsætning og nedtagning af udstyr. 
�  
� meddelelse om mangler eller skader på udstyr og/eller lokaler skal straks afleveres skriftligt i postkassen 

ved indgangen til den ansvarlige for hallen. 
�  
� vrejlev-hæstrup hallen er ikke ansvarlig for evt. stjålne eller glemte effekter. Værdigenstande kan evt. 

opbevares i cafeteria. 
�  
� der må ikke under nogen omstændigheder medbringes alkohol, læskedrikke eller madvarer mm uden 

vrejlev-hæstrup hallens godkendelse. 
�  
� Der må ikke henstilles cykler eller knallerter foran indgangen. 
�  
� øl- og sodavandsflasker må ikke forefindes uden for cafeteriaets område.                                                                                                  
�  
� Alt affald skal lægges i dertil indrettede kummer og affaldsspande. 
�  
� Spar på det varme vand.                                                                                                             
�  
� Harpiks må kun benyttes i hallen med omtanke.                                                                          
�  
� Tobaksrygning er forbudt overalt i hallen. 
�  
� på baneområdet i hallen må udendørsfodtøj eller sko med farvede såler, ikke benyttes. 
�  
� alle redskaber skal løftes hen over gulvet og ikke slæbes, da gulvet ikke tåler skarpe genstande. 
�  
� Overtrædelse af ovenstående regler medfører bortvisning eller karantæne. Erstatningsansvaret påhviler 

lejeren. 
 
� Husk: vrejlev-hæstrup hallen er vores egen. Hjælp derfor med til at ovenstående regler overholdes.  

 

� bestyrelsen 

 


