
Bording Kirkeby 
Medborgerhus 
tlf. 8686 2727 – 4019 1947 

Navn og adresse:  
Kontrakt nr.: _______

_______________________________________ Kontrakt nr.:    ________ 

_______________________________________ Kontraktdato:          

_______________________________________ Bank nr.__________    Kontonr. _________________________ 

E-mail: L E J E K O N T R A K T 

i 

Ovenstående adressat lejer hermed Bording Kirkeby Medborgerhus, Klochsvej 65b, 7441 Bording 
Dato(er):   
Lejebeløbet udgør:     ____________  + forbrug. 

Lejekontrakten returneres i underskrevet stand, senest 8 dage efter modtagelsen. Medsendte kopi kan beholdes til eget brug. 
Depositum, kr. 1.000,- overføres til bankkonto (Reg.nr. 7184  -  kontonr. 1176606 )  inden 8 dage fra kontraktdato ellers 
betragtes aftalen som annulleret. 

Lejebeløbet skal overføres til vores konto senest dagen før afhentning af nøgle/evt. nøgle nøgleboks, gerne op til 8 dage før. 

Pris store sal: Anpartshavere til eget brug  kr. 1.200 + forbrug. Øvrige kr. 1.500 + forbrug inkl. service m.m. 
(se inventarliste i medborgerhuset). 
Leje af Store sal én  ekstra  dag kr. 600 + forbrug for anpartshavere og  pris kr. 750 + forbrug for øvrige uden anpart.
Ønskes 1. sal incl. i lejemålet tillægges et lejebeløb på kr. 400 
Pris leje af musikanlæg: kr. 200, dette betales sammen med lejebeløbet. 
Pris lejes 1. sal alene, anpartshaver kr. 600 + forbrug og kr.  750 + forbrug  for øvrige uden anpart.(bemærk kun tekøkken) Pris 
udlejning af huset  på  timebasis kr. 225 + forbrug (stueetagen) 
Ønskes der flag ved indfaldsvejene til Bording Kirkeby pris kr. 300 (dækker opsætning og nedtagning 4 steder). 
Ved  begravelse tillægges yderligere kr. 150 (for ekstra hævning af flaget fra halv til hel stang)

Leje Betingelser:
Udlejning kan ikke finde sted til personer under 20 år og lejes ikke ud til ungdomsfester for personer under 20 år.   
Medborgerhuset er indrettet så det kan benyttes af selskaber med op til 100 deltagere. 
Overtagelse af lejemålet sker fra kl. 10.00 og huset skal være rømmet efterfølgende dag kl. 08.00, såfremt ingen anden 
aftale foreligger. 
Køkken, komfur, ovn, emhætte, køleskab, service og alt køkkeninventar skal være grundigt rengjort ved afleveringen. 
Bestik skal aftørres efter opvask (der forefindes industri-opvaskemaskinei  huset). 
Huset skal være opryddet og køkkengulv vasket mens sal, gang og toiletter skal være fejet. 
Borde aftørres og stables og stole stables - max. 5 stole i hver stabel – og sættes på plads. 
Lejeren er ansvarlig for manglende og/eller beskadiget service, inventar mv. 
Det indbetalte depositum tilbagebetales ca. 14 dage (10 arbejdsdage) efter lejen, såfremt det lejede, med service, 
inventar mv., afleveres i samme stand som det blev modtaget. Bording Kirkeby Medborgerhus er berettiget til, at foretage 
modregning i depositummet, hvis dette ikke er tilfældet. I det omfang depositum ikke dækker udgifterne til, at bringe det 
lejede i samme stand som ved lejens påbegyndelse, hæfter lejeren for det manglende beløb. 
Lejemålet kan hæves af lejeren, og depositummet tilbagebetales hvis, såfremt afbestillingen er meddelt senest 2 måned 
(konfirmation, april/maj dog 6 mdr.), inden den aftalte lejedato. I modsat fald tilfalder beløbet Bording Kirkeby 
Medborgerhus. 

Nøglen skal afleveres i nøgleboks eller poskasse  efter lejemålets ophør. 

I øvrigt henvises til medsendte ordensregler for Bording Kirkeby Medborgerhus 

Som udlejer: ________________________________________________

Som lejer:     ________________________________________________ 

Venligst aflæs efter brug, og afleverer i postkassen ved køkkendør! 

Aflæsning: el - vand 
Slut:     ____________      
Start:  ____________

Kw     ______x kr.6,00 _______ 

Vand x 70 kr. pr.m3      _______

========= 

=======




