
Hjallerup Idrætsforening 

 

Retningslinjer for brug af klubhus til lukkede foreningsfester. 

 

Klubhuset kan KUN lånes/lejes af hold fra Hjallerup Idrætsforening, herunder Hjallerup Idrætsforenings 

Venner. BEMÆRK at dem der FØRST skriver sig på kalenderen i klubhuset har førsteret til dette. 

Følgende forhold er dog gældende: 

1 Klubhusnøgle udleveres til den ansvarlige for festen efter nærmere aftale med de 

klubhusansvarlige. I samme forbindelse optælles den mængde drikkevarer der ønskes. 

2 Klubhuset afleveres senest dagen efter i samme stand som det blev modtaget. Det vil sige at 

borde og stole er sat på plads, der er fejet og affald er fjernet. På fastsat tidspunkt optælles 

drikkevarer og forbruget opgøres og godkendes i samarbejde med de klubhusansvarlige. 

 

3 Øl, sodavand, kildevand, saftevand SKAL købes i klubhuset, jf. følgende priser: 

 

a. Øl  10,00 kr. 

b. Sodavand ½ liter 15,00 kr. 

c. Sodavand 0,25 liter   5,00 kr. (pt. ikke aktuelt) 

d. Kildevand    8,00 kr. 

e. Saftevand – kande 20,00 kr. 

 

4 Vin, spiritus m.v. må gerne medbringes. 

 

5 Følgende SKAL medbringes: Mad, kaffe, tallerkner, bestik, glas, servietter o.l. 

 

6 Der betales en FAST pris ved lån/leje af klubhus på 200,00 kr. til dækning af rengøring af 

toiletter, gulvvask m.m. Beløbet afregnes kontant ved modtagelse af nøglen FØR festen. 

 

7 BEMÆRK at de 200,00 kr. IKKE skal betales i forbindelse med diverse sociale arrangementer for 

foreningens hold, såsom spis sammen arrangement, træningsweekend m/u overnatning, 

holdvise afslutningsarrangementer o.l. 

 

8 Ødelagte ting erstattes efter regning. Den ansvarlige for festen har ansvaret for at indkræve 

pengene i disse tilfælde. 

 

9 OBS – i tilfælde af at der afvikles hjemmekampe i fodboldafdelingen, har disse fortrinsret. Det 

betyder at opdækning m.m. må afvente disse kampe – er der tale om kampe dagen efter 

arrangementet, skal oprydning m.m. have fundet sted inden disse kampe er programsat. 

 

10 HUSK – den sunde fornuft skal IKKE tilsidesættes, uagtet ovenstående retningslinjer. Derfor er 

en dialog altid godt. Opstår der uenighed, sorterer klubhuset under Hovedbestyrelsen, hvorfor 

man bedes kontakte formanden for Hovedbestyrelsen i sådanne tilfælde. 
 

Hjallerup IF - Hovedbestyrelsen 


