
Instruks for leie av klubbhuset til Førre båtforening. 

1. Leier, som er ansvarshavende ,må  ha fylt 21 år og må være medlem 

av båtforeningen. Ansvarshavende  skal være tilstede i lokalet under 

arrangementet. 

2. Det forventes at leietakerens selskap oppfører seg på en slik måte at 

verken Førre båtforening eller Førre båtforenings naboer blir belastet 

på noen som helst måte. Lokalene skal forlates kl. 03.00 . 

3. Ansvarlig for utlån av klubbhuset er Førre Båtforenings husstyre. 

Kontaktperson er Willy Strømø, Mob. 418 47 396, Mail 

willy.stromo@haugnett.no.  Leie skal betales forskuddsvis til 

foreningens konto 8160.36.08550. Underskrevet kontrakt skal leveres 

husstyret før utlevering av nøkler. Nøklene leveres tilbake dagen etter 

utleie  (til Willy Strømø eller annet avtalt sted). 

4. Lokalene skal være i den stand etter bruk som det var før tilstelningen 

begynte. Eventuell skade av innbo og løsøre skal erstattes etter 

gjenkjøpspris. 

5. Leietaker må påse at leiearealet er ryddet etter bruk, også utenfor 

huset hvis nødvendig.  

 Søppel og matrester skal samles og fjernes fra området av 

leietaker. 

 Tomflasker og lignende fjernes fra området av leietaker. 

 Kaffetrakter skrus av. Trekk ut stikkontakt. 

 Tallerkener,kopper, glass, bestikk osv. skylles av og stables fint på 

plass i oppvaskmaskinen. Viktig: For at kopper og kar skal bli helt 

rene, MÅ disse skylles godt, slik at matrester, kaffeflekker, 

leppestift og lignende ikke henger igjen. Bruk oppvaskbørsten tilå 

fjerne flekker. 

 Tørk av bordene i lokalet. 

 Bord og stoler ryddes på plass, evt. Søl tørkes opp og gulv feies. 

 Lys skal være skrudd av, varmen skal stå på lavt, vinduer skal være 

lukket og dører låst når lokalet forlates. 

 Lokalet skal være ryddet og klargjort innen kl. 12 dagen etter leie, 

og nøklene må leveres tilbake. 

MERK: Det er røyking forbudt i klubblokalet! 
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6. Leietaker har selv ansvar for å innhente skjenkebevilling dersom det 

skulle være nødvendig. 

Gjeldende priser for leie av Førre båtforenings hus fra 01.06.2015: 

Medlemmer som vasker selv: Fredag – søndag :  Kr. 500,- 

Tillegg for vask: Kr. 1000,-  (Huset skal likevel være ryddet og i 

presentabel stand, og evt. ekstra vask tilleggsfaktureres).     

Leiesum krysses av: 

Husleie (kun medlemmer): Kr. 500,- ____________ 

Vask:     Kr. 1.000,-    ____________ 

Sum leie:      Kr.:_________ 

Leie av klubbhus betales inn forskuddsvis til konto nr. 8160.36.08550. 

Husk å føre på navn på de som har leiet klubbhuset på innbetalingen. 

Jeg aksepterer ovennevnte betingelser: 

 

________________________   ______________________ 

Dato: Leietakers navn    Dato: Førre båtforening 

Medlemsnr._____________ evt. Båtplass nr.____________________ 

Telefon:__________________ 

Mail:_____________________ 

Dato for utleie:______________________________ 

Denne avtale signeres i 2 eksemplarer 

1 stk. til leietaker. 

1 stk. til FBF, 

 


