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Husorden - Fælleshuset - terrassen – værelset 

 

1) Principper for daglig benyttelse: 

➢ Fælleshuset, der i princippet er vores alles ”dagligstue”, og terrassen er åbent for alle 

beboere og kan bruges til spisning, kaffe, fælles hygge – også med egne gæster. 
 

➢ Orienter dine bofæller ved at sætte en seddel op på opslagstavlen i Fælleshuset. 

F.eks.: Vi bruger 2 borde den xx.xx.xx fra kl. x til kl. x. Venlig hilsen Olga og Kurt.  

Tjek først udlånskalender, inden du hænger en seddel op. Fælleshuset kan været ud-

lånt til et lukket arrangement, se punkt 2.  

 
Hvis flere ønsker at benytte fælleshuset på samme tid, aftaler de involverede, hvordan 

det mest hensigtsmæssigt kan lade sig gøre. 

 

 

2) Principper for lån: (Lukket arrangement)  

 
➢ Beboerne kan låne Fælleshus og gæsteværelse ved egne runde eller halvrunde dage, 

sølvbryllup, guldbryllup og lignende bryllupper – efter forudgående reservation. 

➢ Ved dødsfald blandt beboerne skal ønske om at låne fælleshus og gæsteværelse om 

overhovedet muligt imødekommes. 

➢ Låneanledning og dato anføres i udlånskalenderen, som står i Fælleshuset. 

➢ Ved arrangementer på 2 efterfølgende dage er princippet, at lån sker fra kl. 12.00 el-

ler efter indbyrdes aftale. 
➢ Reservation af Fælleshus skal ske senest 1 måned før. 

 

 

3) Principper for lån af gæsteværelset: 

➢ Lån af Fælleshuset, (lukket arrangement), låneren har fortrinsret til gæsteværelset. 

➢ Gæsteværelset kan lånes til egne gæster for højest 3 overnatninger ad gangen.  
➢ Særlige vilkår omkring jul og nytår. Ved jul og nytår kan du skrive dig op til værelset 

på en særlig kalender bagerst i udlånskalenderen. Hvis 2 eller flere har sammenfald på 

datoer, må man prøve at løse det sammen, ellers bliver der lodtrækning. Ønsket om 

lån skal være påført kalenderen senest 1. oktober, hvorefter evt. lodtrækning foreta-

ges. Hvis ingen ønsker er påført 1. oktober, er det efter ”først til mølle princippet”. 

 

Det er ikke muligt, omkring jul og nytår, at låne værelset på samme dato/datoer to på 
hinanden følgende år, da har andre beboere fortrinsret. 

Man er dog ikke udelukket, hvis værelset er ledigt efter 1. oktober. 

 

 

4) Principper for rengøring, og aflevering af de lånte lokaler: 

➢ Fælleshuset og gæsteværelset inkl. badeværelset rengøres og afleveres i samme stand 
som ved modtagelsen. 

➢ Der må ikke efterlades mad i køleskabet. 

➢ Der må ikke efterlades opvask og affald. 

➢ Viskestykker, karklude, duge mm. afleveres rengjorte. 

➢ Borde og stole efterlades i henhold til standardplanen. 

 
 

Fællesmødet 6. februar 2019 


