
Lidemark Forsamlingshus 
Lidemarksvej 64, Lidemark 
4632 Bjæverskov 
 
 

Betingelser/retningslinjer 

For lejeaftaler med Lidemark Forsamlingshus gælder følgende generelle betingelser og 

retningslinjer: 

1. Lejeaftalen er gyldig, når depositum er indbetalt. Det indbetalte depositum tilfalder Lidemark 

Forsamlingshus, hvis lejemålet aflyses af lejeren. 

2. Hvis ikke andet er aftalt, er lejeperioden den pågældende dag og/eller det aftalte tidsrum. 

Forsamlingshuset skal som udgangspunkt være afleveret i ryddet og rengjort stand senest 

den følgende dag kl. 12. 

3. Hvis der ikke er andre aktiviteter på dagen inden lejedagen, kan det aftales at kunne foretage 

pyntning og borddækning m. v. dagen i forvejen.  

Ligeledes kan senere aflevering aftales, hvis ikke andre aktiviteter forhindrer dette. 

4. Sammen med lejeaftalen har I foruden disse betingelser/retningslinjer modtaget 

afleveringsinstruksen ”Husk inden I forlader forsamlingshuset!”.  

Når forsamlingshuset afleveres, skal samtlige punkter i afleveringsinstruksen være iagttaget. 

5. Det forudsættes, at forsamlingshus, inventar og udearealer behandles ansvarligt, således at 

unødvendige skader undgås.  

Eventuelle skader vil blive modregnet i depositum. 

6. Endvidere forudsættes det, at lejere af forsamlingshuset tager fornødent hensyn til naboer og 

omgivelser mht. støj og andre gener. Færdsel på tilstødende private arealer skal undgås. 

7. Brandtilsynet har angivet et maksimum for antal personer i forsamlingshuset. Det er således 

ikke tilladt at mere end 150 personer opholder sig i forsamlingshuset samtidig.  

8. Det er ikke tilladt at overnatte i forsamlingshuset, og der må ikke opstilles hverken telte eller 

campingvogne på forsamlingshusets grund. 

9. Lidemark Forsamlingshus er placeret i en by med flere stråtækte huse. På grund af den i 

politivedtægten fastsatte minimumsafstand til disse, er det derfor ikke tilladt at anvende 

hverken fyrværkeri eller åben ild på forsamlingshusets grund eller omkring forsamlingshuset. 

Overtrædelsen af denne regel vil kunne medføre politianmeldelse. 

10. Overtrædelse af ovenstående forbud vil medføre tilbageholdelse af depositum. 

11. Adgang for lejere til forsamlingshuset opnås ved betjening af en nøgleboks placeret ved 

forsamlingshusets køkkenindgang. Koden til nøgleboksen oplyses nogle dage før lejemålets 

begyndelse. 

12. Hvis der i lejeperioden opstår uforudsete problemer med forsamlingshus, inventar, tekniske 

installationer m. v. kan der rettes henvendelse til en af følgende kontaktpersoner: 

Børge Johnsen, tlf. nr. 40 32 19 60 

Flemming Bordrup, tlf. nr. 22 73 46 48 

Lone Rasmussen, tlf. nr. 29 82 73 96 

Vi vil så prøve at afhjælpe eventuelle problemer bedst muligt.   

 

Ovenstående betingelser/retningslinjer er gyldige fra den 11. februar 2020 


