
 ”GUNILSVIRKE” 

 

RETNINGSLINIER FOR BRUG AF FÆLLESHUS OG GÆSTEVÆRELSE 
  
UDLEJNING:  Udlejning af fælleshus kan ske til beboernes egne fester samt til børnebørn og 

oldebørns barnedåb og konfirmation, hvor beboeren deltager. 
 
Reservation af fælleshuset og/eller værelse foretages ved kassereren (evt. 
bestyrelsen), som fører den ophængte reservationsliste i FÆLLESHUSET. 
 
Samtidig betales den fastsatte leje af fælleshuset og/eller værelse til kassereren. 
Forudbetalt leje tilbagebetales ikke, men lejeren kan lade reservationen overgå til 
anden beboer, som måtte være interesseret i at overtage reservationen mod 
godtgørelse af lejen. 

 
NØGLE:  Nøgle til gæsteværelset hænges foroven i første køkkenskab. Nøglen passer til 

værelse og fælleshusets yderdør. Husk at toilettet også skal kunne bruges af 
fælleshusets gæster. 

 
PRISER PÅ UDLEJNING: 

Fælleshus kr. 300,00 pr. fest (1 døgn) for beboernes egen fester.  
NB: For barnedåb og konfirmation for beboernes pårørende betales kr. 600,00. 

Enkeltarrangement Ved mindre sammenkomster betales gæsteafgift på kr. 10,00 pr. gæst, også hvis kun 
køkkenfaciliteter og service bruges. Dette gælder kun beboerenes fester. 
Der skal ikke betales gæsteafgift for Gunilsvirkes egne beboere. 

Gæsteværelse kr. 100,00 pr. nat (kan max. reserveres 4 sammenhængende nætter). 

 
REGLER FOR MUSIK:  Boligselskabets almindelige ordensregler skal følges og rygeforbud respekteres.  

Man skal dæmpe musik og gemytter fra kl. 24.00 i fælleshuset og kl. 22.00 i arkaden.

 
SKADER, MANGLENDE/ 
SERVICE MM:  Manglende eller ituslået service og evt. andre skader (møbler m.m.)  

erstattes af lejeren. 

 
RENGØRING:  Det lejede skal afleveres rengjort. Alt skal være vasket op og opvaskemaskinen 

tømt. Køleskab, komfur, emhætte og køkkenmaskiner rengøres grundigt. 
Gæsteværelse med toilet og bad skal efter brug afleveres fuldstændig 
rengjort senest kl. 12 på afrejsedagen. Lejeren erstatter evt. mangler. 
Rengøring af fælleshus, køkken, bad og værelse omfatter også alle gulve. 

 
AFFALD:  Flasker og andet affald skal afleveres i ejendommens containere. 

 
HUSK:   Duge, håndklæder, viskestykker og sengelinned skal medbringes 
 
FESTER I ARKADEN: Kun fællesskabets egne fester kan afholdes i Arkaden. 
 

 
Revideret på beboermøde den 22. august 2016 

 
  
 


