
 

 

 

Regler for leje af Hedelyngens Fælleshus, maj 2019 

Ændring af punkt 11 vedtaget på beboermødet september 
2021 

Mindre og praktiske ændringer er indsat med rødt 
- sidst redigeret af Fælleshusgruppen juni 2020 

LÅN/LEJE OG ANSVAR 

1. Hedelyngens fælleshus er vores allesammens fælles hus, som du skal behandle som om det 

var din egen bolig. Intentionen med huset er, at beboerne har et hus, som de selv ejer, 

driver og kan leje. Dele af vedligeholdelsen af huset betales via beboernes husleje. Andre 

dele varetages af beboerne. Det er håbet, at alle tager dette ansvar på sig, så huset 

fremstår pænt og funktionelt, og at ovenstående forklarer, hvorfor huset kun kan anvendes 

til private fester for beboere samt til forskellige typer af arrangementer for Hedelyngens 

beboere. 

 
2. Fælleshuset kan lejes af beboere i Hedelyngen over 18 år til egne private arrangementer 

som familiefødselsdage, konfirmationer og lignende. Det er arrangementer som vi, hvis vi 

havde plads nok, havde afholdt i egen bolig. Fælleshuset kan også lånes til arrangementer 

for Hedelyngens beboere, f.eks. madklub, torvearrangementer, hvor Hedelyngens beboere  

deltager. 

 
 

3. Ved private arrangementer i Fælleshuset må der ikke tages entre. Arrangementer v. 

Aktivitetsudvalg og lignende interne udvalg er dog undtaget. Huset lejes ikke ud til 

ungdomsfester. 

 
 

4. Det er ikke tilladt at låne huset ud til andre f.eks. generalforsamlinger i klubber og 

foreninger udenfor Hedelyngen, julefrokoster for arbejdspladser eller f.eks. at leje 

Fælleshuset til venners arrangement. 

 
 

5. Ved booking af huset beskrives til hvilket formål huset lånes/lejes. Lejer skal altid selv 

deltage i arrangementet. Når huset er udlejet, har andre beboere ikke adgang. 

 



 

6. Det er lejer/lejer, der har ansvar for ro og orden indenfor og udenfor huset. 
 
 

 

7. Lejer/låner har ansvaret for rengøring og evt. ødelæggelser. Enhver henstilling fra 

Fælleshusgruppen skal følges. 

 
 

8. Hvis lejer/låner ikke medvirker til at sørge for ro og orden omkring huset fra gæsternes 

side, og andre beboere har følt sig generet, kan det medføre udelukkelse af lån/leje. 

 
 

9. Deltagere til dit arrangement, som kommer i bil, skal anvises parkering bag Fælleshuset, 

alternativt på Tårnvænget, Højsletten eller Hedelyngen, eller i weekenden på institutionens 

P-plads, idet beboernes normale P-pladser ikke må belastes. 

 
 

10. Fælleshuset kan lejes/ lånes alle dage fra kl 12 og 24 timer frem eller efter aftale med 

tidligere brugere. Ved særlige arrangementer, hvor man gerne vil benytte huset tidligere 

end 12, kan der evt. aftales et andet tidspunkt. 

 
 

 

RESERVATION OG DEPOSITUM 
11. Reservation kan tidligst foretages 1 år før udlejningsdatoen. Dog kan der reserveres til 

arrangementer for Hedelyngens beboere 13 mdr. før. Ingen reservationer, der er foretaget, 

skal vige for andre. Ved al udlejning gælder ”først til mølle”. 

 
 

12. Lejebeløb og depositum fastsættes på beboermødet. Depositum fastsættes så det kan 

dække en ekstern rengøring, såfremt låneren ikke har gjort dette tilfredsstillende. Både leje 

og depositum indbetales ved booking af lokalet. Pr 1.9.2019 er prisen 200 kr. pr dag, fredag 

og lørdag 400 kr. pr dag og depositum er 800 kr, vedtaget på beboermødet den 

28.05.2019. 

 



 

13. Afmelding af en reservation skal foretages og være godkendt senest to måneder før for at 

få leje og depositum tilbagebetalt. Ved senere afmelding tilbagebetales kun depositum. 

 
 

14. Til arrangementer for Hedelyngens beboere betales der ikke leje og depositum. 
 
 

 

15. Nøgle og checkliste udleveres af ejendomskontoret i åbningstiden i ugen op til lån / Leje. 

Nøglebrik til vaskeri og materialegård bliver kodet dagen før lejemålet af 

Ejendomskontoret, så den kan åbne til Fælleshuset. Hvis lejer ikke har en brik, kan den 

lånes på Ejendomskontoret eller hos en fra Fælleshusgruppen. Checkliste lægges i lejers 

postkasse inden lejemålet. 

 
Medbring selv håndklæder til toiletterne. 

 
 

 

16. Nøgle og afkrydset checkliste skal afleveres på ejendomskontoret første hverdag efter 

arrangementet. 

Evt. lånt nøglebrik og udfyldt checkliste lægges i postkassen ved døren til Fælleshuset efter 

lejemålets ophør. 

 
 

17. Ved mangelfuld rengøring, ikke afleveret afkrydset checkliste samt ved mangler eller 

ødelæggelser, kan hele eller dele af depositum inddrages. Overstiger ødelæggelser 

depositum, er lejeren erstatningspligtig. Afdelingsbestyrelsen inddrages i beslutning om at 

inddrage depositum. 

 
 

18. Mindre midlertidige eller praktiske ændringer i reglerne kan alene besluttes af 

Fælleshusgruppen, som et skriftligt tillæg til regelsættet. Større og vedvarende ændringer  

skal vedtages på beboermøder. 

 


