
 

 

Sejlklubben Møn 

Regler for leje af klubhuset til privat sammenkomst. 

 

• Klubhuset kan lejes af klubbens medlemmer, til privat sammenkomst, dog skal man 

have været medlem i mindst 1 år, inden leje kan ske. 

• Klubhuset er primært opført til sejleraktiviteter, og disse kommer forud for private 

fester, dog er en reservation til privat sammenkomst gældende. 

• Klubhuset kan desuden udlånes til andre organisationer eller klubber, dette kræver 

desuden bestyrelsens accept, og bestyrelsen fastsætter betingelserne for udlånet. 

• Fremleje af huset er ikke tilladt, det vil sige at lejeren (medlemmet) skal være til 

stede i huset under festen, og denne har det fulde ansvar for hus og inventar. 

• Det er lejerens ansvar at naboer, gæstesejlere m.m. ikke generes af støj, lys m.m. 

fra klubhuset, under festen. 

• Der må ikke i forbindelse med private fester, affyres raketter, fyrværkeri m.m., 

herunder lys balloner, dette på grund af øget brandfare i en havn. 

• Der er rygeforbud i klublokalet, der henvises i stedet til den overdækkede terrasse. 

• Til delvis dækning af el og vandforbrug, samt slid, opkræves der et gebyr, pr. døgn, 

på 725,00 kr., dog for passive medlemmer 950,00 kr. 

• Inddækning af terrassen kan foretages (ikke i perioden 1. november – 31. marts) og 

udføres til en merpris af 300,00 kr. 

• Klubben stiller porcelæn m.m. til rådighed, erstatningspris for ituslået glas, porce-

læn m.m., er fastsat til 10,00 kr. pr. enhed, som afregnes med klubbens kasserer. 

• Huset er normalt til rådighed fra kl. 18.00 dagen før lejen, til kl. 12.00 dagen efter 

lejen, andet kan aftales hvis huset ikke er udlejet til anden side. 

• Det er lejerens ansvar at sørge for rengøring af huset efter brugen, lige som brugte 

håndklæder, viskestykker m.m., vaskes og lægges på plads efter brugen. 

• Alt affald bortskaffes, og man må ikke benytte havnens containere, affaldsstativer 

m.m. 

• Reservation af klubhuset, samt lån af nøgle, kan kun ske ved henvendelse til klub-

bens kasserer. 
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