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Køge Motor- & Sejlklub
Regler for lån af klubhuset til medlemmer
Lån af klubhuset kan kun finde sted, når følgende betingelser opfyldes :
1. Ansøgning indgives til bestyrelsen, som behandler denne på førstkommende
bestyrelsesmøde, der normalt afholdes i begyndelsen af måneden.
2. Lån af klubhuset er betinget af medlemskab af K.M.S. i mindst 1 år, ligesom man ikke
må være i kontingentrestance i klubben.
3. Begrundelse for lån af klubhuset og den ønskede dato anføres ansøgningen.
4. Klubhuset udlånes kun til medlemmers personlige fester - hvor medlemmer er vært –
fx barnedåb, konfirmation, bryllup, fødselsdag eller andre mærkedage, da klubben ikke
ønsker at konkurrere med udlejere af festlokaler.
5. Såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt, og betalingen på p.t. kr. 1.200,- har fundet
sted, er klubhuset til rådighed på den ønskede dato, hvilket vil fremgå på den opsatte
kalender i klubhuset. Klubkalenderen må kun føres af bestyrelsesmedlemmer.
6. Lånet omfatter alene stueetagen således, at andre medlemmer fortsat kan benytte 1. sal
og toiletterne. Der er rygning forbudt overalt i klubbens lokaler.
7. Det tilstedeværende service, komfurer og opvaskemaskine kan benyttes. Manglende
service og skader på samme samt skader på klubhus eller inventar, det være sig såvel
inden- som udendørs, meddeles straks til bestyrelsen, og erstattes af låneren.
8. Såfremt ansøgeren ønsker at benytte sig af klubbens ølsalg, bedes man rette
henvendelse til bestyrelsen.
9. Ansøger er ansvarlig for, at klubhuset efterlades i ryddet og rengjort stand, herunder
også toiletter og køkken.
Rengøring og oprydning skal være tilendebragt næste dag senest kl. 12.00.
Alt affald skal fjernes fra klubbens område.
10. Afmeldes rådighedsretten for klubhuset senere end 3 måneder før lånedato fortabes
indbetalingen på 1.200,- kr.
Leje af klubhuset opkræves på samme måde som dit kontingent (girokort eller PBS).
På bestyrelsens vegne
Michal Chr. Nielsen,
Kasserer

