Udlejning samt lejebetingelser
for Hyttefadet i Vildsund

Praktiske oplysninger:

I salen forefindes:

Hyttefadet ejes og drives af Vildsund Fritids- og Ungdomsklub,
som har til huse på 1. salen af huset.
Henvendelse angående leje af Hyttefadet, Skyumvej 31, Vildsund,
DK-7700 Thisted, skal ske på tlf. (+45) 21 44 87 31 eller pr.
e-mail: vildsundungdomsklub@gmail.com
Leje af huset starter kl. 09.00 og slutter den efterfølgende dag
kl. 06.00, med mindre andet aftales.

Borde og stole til 120 personer (12 stk. 6- og 4-personers borde)
Bardisk, køleskab til drikkevarer, højskolesangbøger, æresport
og tre stk. flag (et stk. til flagstang og to stk. til æresport).

Priser:

Lejepris pr. døgn:
1.000 kr.
Sammenhængende dage (dagen før eller efter):
500 kr.
Leje af køkken og service: (obligatorisk): 10 kr. pr. person/kuvert.
Leje af flad kulgrill (95 x 55 cm. grillareal):
150 Kr.
Bemærk: 1. salen udlejes IKKE!
Der skal betales de 10 kr. pr. person/kuvert uanset om man
benytter service/køkken eller ej.
Hvis man lejer 2 sammenhængende dage, får man den 3. dag
uden beregning til at rydde op i. Det vil sige, at det koster ialt
1.500 kr. + 10 kr. pr. person, at leje huset en hel weekend!

I anretterkøkkenet forefindes:
Kummefryser, køleskabe, stort glaskeramisk komfur med fire
varmezoner, to ovne, en mikroovn, kaffemaskine til 140 kopper,
to alm. kaffemaskiner til 10 kopper, industriopvaskemaskine, elkedel, elpisker, alt i gryder, store skærebrætter, div. grydeskeer,
knive, oplukker og proptrækker, termokander (18 kaffe og 8 the).

I servicerummet forefindes:
Komplet service til 120 personer:
Tallerkener: dybe, flade, frokost og dessert med
tilhørende kaffekopper.
Glas: rødvin, hvidvin, dessertvin, snaps, ølglas samt vandglas.

Eventuelt ødelagte genstande samt ituslået service afregnes
efterfølgende til udlejer!

Bestik: knive, gafler, spiseskeer, teskeer, sovseskeer, kartoffelskeer, stegegafler, lagkageknive og kagespader.

Evt. andre aftaler for foreninger og klubber kan forespørges hos
Vildsund Fritids- og Ungdomsklubs bestyrelse på ovenstående
mail eller telefonnummer.

Div. ovale og runde fade, kartoffel og sovseskåle samt sukker og
fløde sæt i stål.

Hver onsdag eftermiddag og aften er der Fritidsklub og
Ungdomsklub på 1. salen i huset, hvorfor vi disse dage kun
lejer ud, hvis man accepterer, at de unge mennesker er i huset.
Hyttefadet udlejes ikke til ungdomsfester, studenterfester,
skoleafslutninger og lign.
Efter indgåelse af lejeaftalen sendes en bekræftelse pr. e-mail
til lejer, hvor aftale og pris bekræftes. Samtidigt bekræftes aftale
om udlevering af nøgle. Der betales intet depositum for lejemålet,
og faktura på hele beløbet sendes på mail i ugen efter man har
benyttet huset. Der modtages ikke kontanter.
Ved afbestilling af Hyttefadet senere end to måneder før lejemålets begyndelse, betales et gebyr på 500 kr.!
Hvis man afbestiller tidligere end to måneder før lejemålets
begyndelse, opkræves der ikke noget gebyr!

Div. skåle, fade, kander og salt/peber sæt i glas, div. lysestager og
vaser i glas, porcelæn og stål.

I tilfælde af strømsvigt, rettes henvendelse
til Midtthy El på tlf. 97 93 60 29.

Hold din næste fest i Hyttefadet!
På hjemmesiden www.hyttefadet-vildsund.dk kan
du se om huset er ledigt på en given dato.

Henvendelse vedr. udlejning: Tlf. 21 44 87 31
eller e-mail: vildsundungdomsklub@gmail.com

Ordensregler for Hyttefadet

(Vildsund Fritids- og Ungdomsklub)
Varme:
Varmen tændes på kontakten på den ene sorte stander i salen.
Hvis den står på nat, er den sat til 16 °C, hvis den står på dag,
er den sat til 22 °C. Varmen kan ikke reguleres på radiatorerne.
Varmen skal stilles på nat når man forlader huset.

Dansegulv:
I tilfælde af dans, drysses gulvet med lidt kartoffelmel, som forefindes i huset.

Borde og stole:
Ekstra borde findes på vognen, som er placeret under trappen!
Efter brug af huset stilles de rengjorte borde og stole som ved
ankomst dvs. 5 stk. 6-mands borde ud mod vandet, og 10 stk.
4-mands borde (2 og 2) ud mod vejen.
Resterende borde klappes sammen og lægges på vognen med
de store borde nederst, og stilles under trappen.
Stole stables ved bordene, og de overskydende stables og stilles
i hjørnet af salen. Stole må ikke lægges op på bordene.
Behandl venligst borde og stole med forsigtighed.

Øvrig oprydning:
Hvis bardisken har været flyttet, sættes denne tilbage på sin
plads ved døren.
Flag og æresport tages ned, og der ryddes op efter æresport.
Døre og vinduer lukkes og låses. Husk altid at sætte hasperne på
vinduerne! Gulvene fejes grundigt, og hvis der er spildt øl/sodavand/spiritus på gulvet, skal det vaskes af.
Køleskab, komfur og ovne samt mikroovn rengøres, bordplade og
vaske tørres af. Lysestager rengøres for stearin inden de sættes
på plads. Ved indgangsdøren skal kontakten ”KONSTANT” være
slukket, og kontakten ”CENCOR” være tændt!.

Tomme flasker, glasaffald og dåser:
Tomme flasker og glasaffald skal lægges i den glas- og flaskecontainer, som står på parkeringspladsen. Der er ligeledes en
container til øl/sodavandsdåser, som SKAL benyttes til dåser. De
må ikke komme i det normale restaffald!

Der skal være ryddet op i gruset rundt omkring huset.Husk selv
at medbringe karklude, viskestykker, håndsæbe, opvaskemiddel
samt diverse rengøringsmidler.
Hvis borde/bænkesæt har været fjernet fra terrassen, skal de
sættes tilbage på terrassen igen.
Eventuelt ituslået service skrives på listen som forefindes i huset,
og vil blive opkrævet efterfølgende.
Bemærk: Vi tæller glas og service op efter hver udlejning!
Vær opmærksom på, hvis der modtages mad udefra, at det er de
rigtige skåle/fade som bliver sendt retur og ikke husets.
Der findes salt og pebersæt i køkkenet, men man må påregne at
de skal fyldes op inden brug.
Grillen samt risten rengøres, hvis den har været lejet.
Hvis ikke oprydning/rengøring er gjort efter ovenstående regler,
vil der blive opkrævet et gebyr på 500 kr. - det er dét beløb som
ekstra rengøring koster.
Der er ligeledes et gebyr på 500 kr. hvis affaldssortering (glas/
dåser), ikke overholdes.
Der er erstatningspligt hvis man ødelægger andet inventar i- og
omkring huset.
Der er trådløst internet i huset, men der er ikke 100% dækning
over hele huset. koden er: skyumvej31

Bemærk venligst:
Det er ikke tilladt at stå på borde og stole!
Det er ikke tilladt at kaste med ris, hverken inde
i huset eller udenfor!
Det er ikke tilladt at overnatte i Hyttefadet!
Der er total rygeforbud overalt indendørs i huset.
Der må IKKE spilles musik med høj lydstyrke efter
klokken 01.00, og døre og vinduer skal holdes lukket
efter dette tidspunkt.
Ophold på terrassen og i vindfanget foran huset efter
klokken 01.00, bør ligeledes foregå sådan, at det ikke
generer naboerne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Vildsund Fritidsog Ungdomsklub.

Sådan skal du aflevere
Hyttefadet efter endt udlejning:

10 stk. 4-mands borde (2 og 2) ud mod vejen

5 stk. 6-mands borde ud mod vandet

Køkken opryddet. Service opvasket og på plads

Køleskab, fryser og affaldsstativ tømt

Ekstra stole placeret for enden af salen

Ekstra borde placeret på vognen under trappen

