
Regler for leje af lokale i Betania IM Odense. 
26/4 2015 

 

Ved leje af lokaler i Betania IM Odense gælder følgende regler: 

1. I prisen for leje af lokale er følgende indbefattet: 
a. Lys og varme. 
b. Husets service må benyttes, evt. ødelagte effekter skal erstattes. 

 
2. I prisen for leje af lokaler er følgende IKKE indbefattet: 

a. Kaffe og The 
b. Servietter og lys 
c. Betanias duge 
d. Andet forbrugsmateriale f.eks. sukker, fløde, papir osv. 

 
3. Stole og borde afleveres i samme opstilling som ved modtagelsen, medmindre andet aftales med 

portneren eller udlejningskontaktpersonen. 
 

4. Inventar afleveres, hvor det var anbragt ved modtagelsen. 
 

5. Reglerne i husorden på næste side skal følges. 
 

6. Det er lejerens ansvar at betale afgift i forbindelse med afgiftspligtig musik ol. 
 

7. Efter endt brug sørger lejeren for rengøring af de anvendte områder (f.eks. gangarealer, trapper, 
køkken, sale og toiletter). 
 

8. Portneren har ikke noget praktisk ansvar, når lokalerne er lejet ud. 
 

9. Nøglen udleveres af udlejningskontaktpersonen efter aftale.  
 

10. Nøglen afleveres umiddelbar efter at lejen ophører. Afleveres til udlejningskontaktpersonen, hvis 
ikke andet er aftalt. 
 

11. Er der ingen arrangement aftenen før, kan lejeren dække borde m.v. uden ekstra udgift. 
 

12. Al henvendelse om udlejning sker til udlejningskontaktperson Else Stougaard på tlf.: 26504876, og 
betaling finder sted umiddelbart efter modtagelse af nærværende regelsæt og faktura til: 

 Danske Bank. Reg.nr. 0914 konto-nr. 1294229. 
 

13. Aflyses aftalen, refunderes det indbetalte beløb – minus administrationsomkostninger på 250 kr. 

 

Ovenstående regler er vedtaget af bestyrelsen for IM Odense den 7/5 2014. 

  



Husorden 
10/7 2020 
 
 
Nedenstående regler gælder for alle bruger af Betania, både egen bruger og lejer/lånere. 

1. Lys og varme skal bruges med omhu, både af hensyn til Betanias økonomi og miljøet. 
2. Pas godt på husets inventar. Skulle noget gå i stykke skal dette hurtigst mulig meddeles en af 

nedenstående kontaktpersoner. 
3. Husets inventar må ikke fjernes fra bygningen. 
4. Opstilling af borde og stole i storsal må kun ske ifølge godkendte opstillinger – se skitsetegninger. 
5. Udskænkning af alkohol må ikke finde sted. 
6. Instrumenter og lydudstyr må hverken bruges eller røres uden aftale med de ansvarlige for 

instrumenter og lydudstyr – dog må de ikke elektriske klaverer gerne bruges. 
7. Opslag må kun ske på de ophængte opslagstavler. 
8. Styring af varmen i stor- og lille sal sker på betjeningspanel i hver sal – altså samlet for alle 

radiatorer i hvert rum.  
9. Af hensyn til naboer skal vinduer være lukket efter kl. 22, hvis der spilles højt musik. 
10. Regler for brug af køleskabe ses på køleskabene. 
11. Hele huset er røgfrit. 
12. Når huset forlades skal: 

 der være ryddet op,  
 bordene tørret af, 
 borde og stole der er flyttet være sat tilbage til udgangspunktet med mindre andet er aftalt,  
 evt. fejet hvis nødvendigt,  
 stearinlys være slukket,  
 alle vinduer være lukket,  
 opvaskemaskine tømt og slukket efter anvisningen,  
 indvendige døre være låst samt  
 begge fordøre være låst  
således at huset er klar til næste brugere. 

13. Ordensforskrifter til forebyggelse af brand 
 Vær forsigtig med anvendelse af ild. Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og 

stabilt underlag. Hold afstand til gardiner o. lign. Hold tændte lys under konstant opsyn.  
 Affaldsposer o. lign. skal fjernes dagligt og anbringes i særlige affaldsrum.  
 Duge, servietter o. lign. skal nøje efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal anbringes således, at 

en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig.  
 Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik), og stikproppen 

skal udtages.  
 Olie- og fernisklude kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes f. eks. i jernbeholdere med 

tætsluttende låg.  
 Brandfarlige væsker skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere.  
 Nødudgange og flugtveje må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.  
 Brandslukningsmateriellet skal holdes let “tilgængeligt.” 

 

Mangler skrives det på listen i køkkenet (sidder på siden af køleskabet). 
 

For lejer af huset henvises til lejeaftalen, hvor yderlige regler og pligter er beskrevet f.eks. rengøring. 
 

Akut opståede problemer med installation eller andet kontakt:  
Bjarne Buchhave 30 50 75 97 eller Svend Boll 20 10 37 02 

 
 

Med venlig hilsen 
Betanias bestyrelse 
 


