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Checkliste ved nøgleoverdragelse 

Både før og efter udlejning mødes lejer og en inspektør og gennemgår huset efter de følgende billeder. Der 
er vores mål at de udlejede lokaler er i god stand så festen eller mødet er nemmere at gå til. 

 

Lejevilkår for Tostrup Forsamlingshus 

1. Leje af Tostrup Forsamlingshus kan kun ske af en voksen person.  

2. Der er service, stole og borde til 48 personer. Lejer medbringer selv håndklæder, viskestykker, karklude, 
opvaskemiddel til håndopvask, opvasketabs, sæbe samt toiletpapir. 

3. Der er ikke musikanlæg i huset og der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre. Vi gør opmærksom 
på at der er dårlig mobildækning, det er derfor ikke sikkert at man kan streame musik. 

4. Ved aflevering af forsamlingshuset skal følgende være udført:  

Service, bestik, m.v. skal vaskes af og placeres på de respektive pladser samt tælles op. 
Kaffe-, Te- og vandkander skylles og aftørres. 
Borde aftørres og stilles på plads samt stole lægges på sædet på borde. Se opslag i huset 
Køkkenborde, ovn, komfur og køleskab skal rengøres. 
Alle medbragte ting skal fjernes fra lokalerne, flasker osv. Der er opstillet container til affald. 
Hvis lokaliteter efterlades meget snavsede eller med skader på bygninger eller inventar, udbedres dette for  
lejers regning. 
 

5. Rygning kun udendørs.  

6. Det påhviler lejeren at pladsen omkring forsamlingshuset ikke lider overlast, og at evt. affald og skodder 
fjernes. 

7. Manglende eller beskadiget service, inventar eller ødelæggelser på forsamlingshuset erstattes af lejer. 

8. Der er parkering på grus arealet ved forsamlingshus samt i rabatten overfor, undgå at blokere indkørsler. 

9. Ved udendørs færdsel skal der vises hensyn til naboerne. 

10. Det er forbudt at urinere udendørs.  
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Førstehjælpekasse og brandtæppe i køkkenskuffe 

  

60 gafler, 60 knive, 60 skeer, 72 teskeer i køkkenskuffe. 
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48 

tallerkner og 48 dybe tallerkner i køkkenskab (24 i hver stabel) 

 

48 

frokosttallerkner, 48 desserttallaerkner, 48 underkopper (24 i hver stabel) 
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Vogne med rent service palces under trappe 

 

 

 
36+12 drikkeglas, 2x24 rødvinglas, 12 hvidvinsglas som vist på foto 
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2x24 kaffekopper, 36 hvidvinsglas og 48 champagneglas som på foto 

 

 

 

4 røde + 3 diverse termokander ovenpå køleskab 
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45 stole lægges omvendt på bordene aht. Gulvvask 

 

 

Sofa arrangement med lille bord i foyer     
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48 Bøjler på 2 stativer 

 

 
 

1 brandslukker      8 klap stole     
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Prisliste: 

Lille tallerken                      25 kr 

Stor tallerken                       40 kr 

Rødvinsglas                         25 kr 

Hvidvin                                20 kr 

Dessertvinsglas                    15 kr 

Champagne                          15 kr 

Bordkniv/gaffel/ske/teske    10 kr  


