
   Melhus   Idrettslag  
 
 

Klubbhuset   Gruva  
Utleiedelen   i   2.etg   har   plass   og   oppdekning   til   ca   50   stykker,   mulighet   for   å   låne   prosjektor   og   et   kjøkken   med  

industrioppvaskmaskin.  
 
Prisene   for   å   leie   lokalene   til   et   arrangement   er:  
Rom/Periode   2   dager   1   dag   Del   av   dag  
Møterom   2.etg   3   800,-   2   400,-   600,-  
 
 
Vilkår   for   utleie   til   arrangement:  

● Alle   arrangementer   vil   ansees   som   private   og   det   forventes   at   det   lukkede   lag   og   at   de   som   leier   holder  
orden   på   huset   og   sine   gjester.  

● Melhus   idrettslag   har   bestemt   at   vi   ikke   leier   ut   til   "ungdomsfester"  
● Det   skal   ryddes,   vaskes,   kastes   søppel   og   våtmoppes   etter   alle   arrangement  
● Du   kan   selv   se   på   kalenderen   om   huset   er   ledig   da   kalenderen   alltid   er   oppdatert   på   www.melhusil.no  

 

Avtalereglement   for   leie   av   klubbhuset  
 

1. Leieren   får   adgang   til   lokalene   ved   henvendelse   til   utleier   ansvarlig   som   utleverer   nøkler   og   et   eksempel   av  
disse   regler   for   utleie   lokalene   skal   være   ryddet   og   vasket   senest   klokken   12.00   dagen   etter   bruken,   så   fram  
til   at   utleieransvarlig   ikke   forlanger   tidligere   rydding.   Styret   gjør   oppmerksom   på   at   dersom   huset   forlates   i  
en   slik   tilstand   at   det   kreves   ekstra   vask   vil   leietageren   bli   belastet   for   denne   ekstra   vasken   med   kr   500  
avhengig   av   graden   urenslig  

2. Bord,   stoler   og   eventuelle   andre   møbler   eller   gjenstander   som   blir   brukt   må   behandles   pent   og   ordentlig   på  
alle   måter   og   skal   under   flytting   ikke   skyves   slik   at   de   blir   stygge   merker   i   gulvet.   Mulige   matrester   må  
fjernes   og   alle   bord   og   stoler   skal   rengjøres   før   de   settes   bort.  

3. Leieren   plikter   å   påse   at   dørene   for   nødutgang   fra   storsalen   bestandig   er   lukket.   Dette   må   kontrolleres   når  
arrangementene   er   slutt   og   salen   forlates.   Det   er   ikke   tillatt   å   åpne   nødutgangen   for   lufting   av   salen.  

4. Når   oppvaskmaskinen   brukes   må   leieren   kontrollere   at   reglene   for   bruk   av   maskinen   blir   overholdt.  
Bruksanvisning   finnes   på   viften   ved   komfyren.   Det   er   særlig   viktig   at   kopper   og   kar   blir   skikkelig   spilt   av   og  
at   det   blir   passet   godt   på   at   ingen   fremmedlegemer   kommer   inn   i   maskinen.  

5. Vedkommende   som   bestiller   huset   blir   gjort   økonomisk   ansvarlig   såfremt   det   oppstår   skader   på   huset  
og/eller   inventaret.   Med   inventar   menes   også   glass,   kopper,   kar,   blomstervaser,   askebeger   og   bestikk   som  
enten   kommer   bort   eller   blir   ødelagt.  

6. Alle   leietakere   plikter   å   rette   seg   etter   disse   regler   og   den   ansvarlige   leder   må   påse   at   reglene   blir  
overholdt   av   alle.   Det   skal   være   orden   i   og   utenfor   lokalene   og   unødvendig   støy   og   bråk   skal   ikke  
forekomme.   Musikk   og   eventuelt   annen   støy   skal   ikke   være   så   høy   at   den   forstyrrer   natteroen   for  
klubbhusets   nære   naboer.  

7. Leietaker   er   ansvarlig   for   å   overholde   gjeldende   smittevern.  
 
Informasjon   om   leietaker:  
Navn:  
Adresse:  
Tlf:  
E-post:  
 
 
____________________  
Dato  
 
 
 
_______________________________                                                                                      ________________________  
Utleieansvarlig   Melhus   IL                                                                                                                   Leietaker  


