
Ordensreglement
for Rolfhallen´s selskabslokaler.

➢ Selskabslokalerne kan lejes for fødselsdagsfester fra 30 år og opefter, konfirmation, bryllup 
og andre mærkedage.

➢ Nøgle udleveres af halinspektør, Per Rasmussen, efter nærmere aftale.
➢ Nøgle kan – mod mindre gebyr og efter nærmere aftale – udleveres dagen før, hvis lokalerne 

ikke er udlejede.
➢ Nøgle returneres til halinspektør, Per Rasmussen, efter nærmere aftale.
➢ Lejer indestår for, at huset afleveres i samme stand som det modtages
➢ Lokaler forlades senest kl. 05.00 næste morgen.
➢ Beskadigede eller ødelagte ting – ude som inde- skal erstattes af lejer
➢ Inventar m.v. skal anvendes efter hensigten for at undgå unødig slid
➢ Brugsanvisningen for de forskellige, installerede maskiner skal følges
➢ Opklæbning af skilte på vægge, døre, m.v. er forbudt
➢ Rygning er forbudt overalt indendørs.
➢ El er indbefattet i lejeprisen
➢ Salg af vin/ spiritus er forbudt, med mindre der indhentes de nødvendige bevillinger ved 

myndighederne
➢ Skulle en uforudset situation opstå, kan halinspektør Per Rasmussen kontaktes på tlf. 

40743024, for evt. udkald, beregnes 300,- pr. påbegyndt time
➢ Flag er til rådighed – hejses/ tages ned af lejer jf. gældende flagreglement
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CHECKLISTE v/leje af Rolfhallen´s Selskabslokaler

FØR festen

 Medbring selv skarpe køkkenknive (kød/brød), duge, lys, servietter.
 Medbring selv salt & peber, kaffebønner, the, sukker, fløde
 Medbring selv køkkenruller, toiletpapir, håndsæbe, affaldsposer, fryseposer, stanniol, 

vitawrap, viskestykker, karklude, håndklæder til køkken/ toilet.
 Medbring evt. selv bøtter/ spande til rester af mad
 Medbring evt. selv fryseposer til isterninger/ citron til isvand.

UNDER festen

 Ophold finder kun sted i lejede lokaler
 Der vises hensyn til naboer – støj og parkering.

EFTER festen

 Der slukkes (også stearinlys), lukkes og låses overalt (døre/vinduer)
 Askebægre tømmes i metalspand
 Affaldsposer/ hygiejneposer sættes ud i affaldscontainer
 Borde og stole skal tørres af og stilles på plads (som ved modtagelsen)
 Gulvet skal fejes
 Borde, komfur, køleskab og ovn skal rengøres efter brug
 Service, glas, bestik sorteres efter opvask og stilles som ved modtagelsen
 Kaffemaskiner og termokander skal tømmes/rengøres efter brug
 Opvaskemaskine tømmes/ rengøres efter brug
 Køleskab og fryser efterlades rengjort, tømt, slukket og åbent
 Affald skal henlægges i sække som er lukket i affaldscontainer
 Flasker skal henlægges i flaskecontainer
 Der forefindes ikke flasker/affald udenfor huset
 Diverse effekter kan evt. - efter nærmere aftale – tillades afhentet senere
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