
Vilkår for udlejning af sejlklubbens lokaler til 
private arrangementer 
 

Hvem kan leje sejlklubbens lokaler: 

• Lejer skal have været medlem af Køge Sejlklub i mindst 1 år inden man 
opnår leje-ret. 

• Lejer må ikke være i kontingentrestance. 
• Klubhuset udlejes kun til medlemmernes personlige fest/arrangement. 

Man må altså ikke leje til andre eller bruge lokalet til formål som ikke har 
personlig karakter. 

• Lejer skal selv være til stede på dagen. 

Hvordan reserverer man huset: 

• Forespørgsel om leje af klubhus sendes til info@koegesejlklub.dk  
Hvis lokalerne er ledige, vil forespørgslen blive bekræftet af klubbens 
formand eller kasserer. 

• Fra stander op (2. søndag i april) til stander ned (sidste lørdag i oktober) 
kan aftale om leje af klubhus først bekræftes endeligt, en måned før 
udlejningen skal finde sted. Det er muligt at ønske en dato længere 
fremme, men indtil en måned før, kommer klubbens arrangementer i 
første række. 

Hvad koster det: 

• Leje af klubhuset koster 1.500,- kr. per dag + 2000,- kr. i depositum. (kl. 
8.00 til 8.00) Indbetaling skal ske via klubbens hjemmeside, når 
reservationen er blevet bekræftet og senest 8 dage derefter.  

• Ved mangelfuld rengøring efter arrangementet tilfalder depositum 
klubben. 

• Frivillige i klubbens udvalg og bestyrelsesmedlemmer kan låne huset 
gratis uden for sejlsæsonen. Udvalgsformændene definerer hvem der er 
aktive frivillige. 

• Det er ligeledes gratis at leje huset hvis arrangementet er et åbent hus, 
hvor alle klubbens medlemmer er inviteret. 
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Hvad er det der udlejes: 

• Udlejningen omfatter hele klubbens stueetage og arealet foran klubben, 
ud mod havnebassinet. 

• Man må ikke benytte nogen del af 1. sal eller det udendørs gårdareal 
ved siden af klubben. Disse områder skal fritholdes til almindelige 
klubaktiviteter. Klubbens øvrige medlemmer kan derfor benytte disse 
områder som normalt og skal også have adgang til toiletter og 
begrænset brug af køkken til f.eks. kaffebrygning. 

Ordensregler: 

• Støj skal holdes på et fornuftigt niveau, så der ikke er gener for vores 
naboer og omgivelser. 

• Der må kun spilles musik indendørs for lukkede døre og vinduer. 
• Der er rygning forbudt indendørs i klubbens lokaler. 
• Service, komfurer, opvaskemaskine mm. kan benyttes, men sker der 

skader på udstyr eller møbler skal det efterfølgende erstattes. 

Rengøring: 

• Man kan ikke forvente at klubben er rengjort ved overtagelse, men 
lokalerne skal efterlades i rengjort stand senest kl. 8.00 om morgenen. 

• Alt affald skal fjernes fra klubbens område. 
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