Regler for udlejning af Askø Skole
1. Skolen udlejes ved henvendelse til Jette Dietz på mail tobiassun@live.dk
2. Lejen indsættes på konto 0682 - 000 312 1615 eller på mobilepay på nr. 5379 5162 dog
senest 2 dage inden ankomst.
3. Skolen kan maks. lejes for 5 dage i streg
4. Reglerne udsendes til lejer pr. mail sammen med kvittering for modtagelse af
lejeindtægt og depositum
5. Ved udlejning betales der et depositum på kr. 300,00 – dette tilbagebetales såfremt
der er rengjort som nedenstående ved afrejse.
6. Udlejning sker for et døgn fra kl. 12.00 til kl. 10.00
7. Ved udlejning af senge til kr. 125,00 pr. døgn bliver det værelse med det lejede antal
senge anvist, hvor der vil være adgang til toilet og bad. Såfremt man lejer minimum 4
senge i alt kr. 500,00 har man råderet over alle 7 senge.
8. Ved udlejning af 4 senge kr. 500,00 kan køkken og spisestue lejes for kr. 300,00 pr.
døgn – det vil sige kr. 800,00 pr. døgn for hele skolen
9. Det er muligt at benytte køkken og spisestue for kr. 75,00 pr. døgn i forbindelse med
udlejning af enkelte senge.
10. ved udlejning af køkken og spisestue uden udlejning af værelser koster det kr. 500,00
pr. døgn
11. det er muligt at leje sengetøj og håndklæder for kr. 80,00 pr. sæt – dette skal bestilles
ved udlejning.
12. Andre foreninger på øen skal ikke betale for at holde møde på skolen. Dog skal der
være rengjort efter brug.

REGLEMENT VED UDLEJNING:
1. Sengene skal afleveres i den stand de er modtaget. Dog skal man, såfremt man lejer
sengetøj, tage dette af og det skal være lagt i en bunke på gulvet.
2. Pude og dyner skal lægges på senge som ved modtagelse og sengetæppe skal være
lagt på. Sengetøj må ikke anvendes uden sengelinned ej heller sengetæppe.
3. Værelset skal være ryddeligt og pænt ved afrejse – der er adgang til støvsuger i det
midterste skab på gangen på 1. sal.
4. Køkken og spisestue skal afleveres i rengjort stand. Køleskab skal være aftørret,
køkken skal være ryddet og opvaskemaskine skal være igangsat med sidste vask.
5. Komfur og ovn SKAL være rengjort
6. Toilet skal være ryddeligt
7. Gulve i alle rum skal være støvsuget
8. Såfremt man er uheldig, at der er ting som går i stykker, skal dette meddeles udlejer.
9. Inventar fra Skolen må under ingen omstændigheder flyttes fra lokalerne.
10. Det er forbudt at ryge indendørs
11. Det er forbudt at medtage hunde indendørs

Vedtaget af Bestyrelsen for Beboerforeningen den 23. juli 2019

