
 
Aftale om leje af Rodskov Forsamlingshus.  
Indgået mellem Rodskov-Eskerod Beboerforening (REB) og Rodskov 
Gymnastikforening (RGF), gældende fra 1. januar 2012. 
 
Gymnastik, pr eftermiddag/aften   kr. 500* 

(uanset hvor mange timer, det bruges) 
 

Fredag morgen før kl. 9.00   kr. 220 
 
Hertil kommer rengøring efter sidste hold torsdag (pt. kl. 21.00), kr. 200/gang. Rengøringen 
foretages af Sandra. Det er RGF´s ansvar at aflyse rengøringen de uger, de ikke bruger 
forsamlingshuset.  
 

*Prisen for leje svarer til enhver tid til prisen for leje af forsamlingshuset til 
”Mødeeftermiddag/aften, store sal” jf. gældende prisliste + rengøring. 
 

Betingelser. 
 

1. RGF modtager forsamlingshuset ryddet (store sal) og rengjort efter weekendens arrangementer. 
Når REB bruger huset på onsdage, f.eks. til fællesspisning, skal gulvet løbes over med moppen 
efterfølgende. 
 

2. Forsamlingshuset afleveres som modtaget, så det kan overdrages til eventuelle lejemål fredag 
morgen kl. 9.00. 
 

3. RGF har ansvar for at skrue ned for varmen (nattesænkning) efter sidste hold. Radiatorene i store 
sal skrues ned på 1, og radiatorene i lille sal på 2.  
 

4. Når forsamlingshuset udlejes til sølvbryllup på tirsdage, skal gymnastik vige. Det er 
beboerforeningens ansvar at give RGF besked herom senest 14 dage før.  
 

5. Brug af forsamlingshuset 1 søndag formiddag pr. år ved gymnastikopvisning udgør kr. 

500/gang* + kr. 200 for rengøring efterfølgende.  
 

6. Brug af legestuen til møder mv. aftales og afregnes særskilt. Prisen fremgår af aktuelle prisliste, 
pt. kr. 300/hverdagsaften. 
 

7. Afregningen sker halvårligt pr. 30/6 og 31/12 hvert kalenderår. RGF medsender specificeret 
oversigt over halvårets forbrug.  
 

8. Musikanlægget tilhører gymnastikforeningen, og kan bruges af begge foreninger. Når 
forsamlingshuset er lejet ud til fester, kan det ligeledes bruges. Udgifter deles ligeligt, uanset 
hvornår skaden opstår (dog ikke ved decideret mislighold).  
 
9. Kontrakten kan opsiges med ½ års varsel af begge parter. 
 
 
Rodskov d. 10.10.2012 
 
For beboerforeningen:   Lene Ulsted  Elin Jakobsen 
   Formand  Kasserer 
 
 

 

For gymnastikforeningen:   Jørgen Tscherning Susanne Vernersen 
   Formand  Næstformand 


