
 

 

Vejlesøparken  

Ordensreglement for leje af selskabslokalet  
(Tillæg til Lejekontrakten) 

 
1. Lokalet kan kun lejes af beboere i Vejlesøparken, og det er en betingelse, at beboeren selv deltager i arrangementet, og 

er til stede hele tiden. Lokalet er indrettet til max. 50 personer (service til 48). Ved større arrangementer (max 80) skal 
der søges tilladelse hos inspektør Jan Breaum. 
 

2. Leje af lokalet kan forudbestilles hos Jan Breaum på inspektørkontoret, enten ved personlig at henvende sig, eller sende 
en  e-mail til inspektoeren@vejlesoeparken.dk  eller via bookingsystemet på vores hjemmeside: 
https://vejlesoeparken.dk/faciliteter/selskabslokale/booking/ 
 

3. Lokalet kan bestilles som følger: 
Mandag-torsdag i perioder mellem 8:00 og 23:59.  
Grundprisen er kr. 85. Perioder på 3 – 6 timer 170 kr. Hele dagen 255 kr. 
 
Fredag – søndag, og helligdage i perioder mellem 8:00 og 23:59 (derudover til kl. 2:00 uden beregning). 
Fredag aften kan bestilles til forberedelse for 85 kr.  
Den følgende morgen fra kl. 6:00 til 8:00 kan benyttes til rengøring uden beregning. Mandag 8:00 – 12:00 koster 85 kr. 
Prisen er kr. 950,-/pr. dag.  
 
Lejekontrakt underskrives på Inspektørkontoret i god tid før lejens start. 

 
4. Lokalet må kun benyttes til alm. familieselskaber og ikke til engagementer med nogen form for entré eller erlæggelse af 

betaling på en eller anden måde. Det er ikke tilladt at holde fester for andre fx foreninger, klubber o. lign, selv om 
beboeren selv deltager. Ungdomsfester er ikke tilladt.  
 

5. Lejeren hæfter personligt for alle skader, der evt. sker i forbindelse med leje af lokalerne, herunder genanskaffelse eller 
reparation af service og inventar samt evt. reparation af lokalerne. 
 

6. Lejeren skal inden afleveringen af lokalet, sørge for at det er ryddet og rengjort, samt at alt service er vasket op og stillet 
på plads. Lejeren medbringer selv rengøringsmidler. 
 

7. Lejeren skal – når selskabslokalerne forlades – sørge for at alt lys er slukket, lokalet er aflåst og alle vinduer er lukket. 
Hvis dette ikke er sket og en vagt må tilkaldes, kan lejeren afkræves betaling for dette tilkald. 
 

8. Vis Hensyn! Der må ikke spilles højt i lokalerne og der skal skrues ned for musikken, hvis døre og vinduer er åbne. 
Musikken skal stoppe senest kl. 24.00. Lokalerne skal være forladt senest kl. 02.00 – OGSÅ i weekenderne. 

 
9. Terrassen direkte uden for Selskabslokalet kan benyttes på den betingelse af naboerne ikke generes. Det er ikke tilladt 

at rykke store og borde udenfor. Vis specielt hensyn ved rygning, der kun tillades udenfor. 
 
10. Deltagerne må ikke færdes rundt om i bygningen og på de udendørs arealer, med mindre at de har ærinde til fx 

lejlighederne eller parkeringspladsen.  
 

11. Vi henleder opmærksomheden på at der vises størst muligt hensyn til alle andre beboere i ejendommen, herunder også 
ældreboligerne. Evt. klager vil i første omgang blive håndteret af Ejendomsinspektøren og i mere alvorlige sager vil 
sagen blive overdraget til Bestyrelsen. 

 

Tilsidesættelse af ordensreglementet tolereres ikke! 

 
Vedtaget af Bestyrelsen 

mailto:inspektoeren@vejlesoeparken.dk

