Vallensbæk Båd Klub

Vallensbæk, den 11. februar 2020

Brugsaftale
Formål.
Formålet med denne brugsaftale er at fastlægge retningslinjer og regler for brug af Vallensbæk
Båd Klubs klubhus til andre aktiviteter end det normale klubformål.
Anvendelse.
Klubhuset kan bruges af alle betalende medlemmer af VBK, der har egen båd og bådplads i Vallensbæk
Havn. Medlemmet må ikke være i restance til VBK eller Vallensbæk Havn. Herudover kan VBK i særlige
anledninger tillade, at klubhuset bruges til andre formål på betingelse af at nærværende brugsaftale indgås.
Brugsretten kan ikke videregives til tredje person, og medlemmet skal fysisk være til stede under hele
arrangementet.
Tilladelse.
Tilladelsen til brug af klubhuset til særlige arrangementer, kan kun gives af VBKs formand eller dennes
stedfortræder. På klubbens hjemmeside konstaterer medlemmet, om klubhuset er ledigt, og han kontakter
herefter formanden pr. mail eller SMS med henblik på brug af klubhuset. Aftale om brug er ikke gyldig og
gældende før formanden / stedfortræderen har godkendt dette. Ved godkendt brugeraftale modtager
medlemmet en kopi af denne skrivelse om regler og retningslinjer.
Den i klubhuset opsatte kalender er ikke nødvendigvis et udtryk for, at en dato er ledig. Medlemmet må
ikke selv skrive sig på kalenderen.
Hvad kan bruges.
Brugen omfatter klublokalet med tilhørende møbler og tilgængeligt service i køkkenet. Medlemmet
medbringer selv selvfølgelige ting som, sulfo, sæbe, toiletpapir, køkkenrulle, viskestykker, karklude m.v.
Ansvar.
Medlemmet bærer det fulde ansvar for, at klubhus, inventar og løsdele efterlades ubeskadiget og rengjort,
og brugeren kan drages til ansvar for ødelæggelser og manglende rengøring.
Rengøring.
Vask af hele gulvet og aftørring af køkken, rengøring af ovn er en selvfølgelighed og et ufravigeligt krav
efter arrangementets afholdelse. Dette gælder også selv om brugeren mener, at lokalet var beskidt, da han
modtog det.
Adgang til klubhuset for andre end brugeren.
Andre VBK medlemmer, der ønsker at besøge klubhuset selv om det aktuelt bruges til private formål, SKAL
have fri adgang til klubhuset. Der er indendørs et bord, som er reserveret til 6 VBK medlemmer, og dette
må aldrig benyttes af brugeren af huset. VBK medlemmet har ikke adgang til brug af køkkenet til f.eks

madlavning og brug af komfur og ovn, når klubhuset er lånt ud. Låneren har ret til at disponere over
køkkenet.
VBK medlemmer skal ligeledes til en hver tid have mulighed for at benytte nogle af de udendørs bænke og
borde.
De aflåste toiletter udenfor klubhuset må ikke holdes åbne med sten eller lignende. Dørene skal altid være
aflåst.
Brugsperiode.
Ved indgåelse af aftale om brug, aftales start klokkeslæt, og lokalet skal som hovedregel være ryddet og
rengjort samme dag, når lokalet forlades (senest kl. 0800 næste morgen). Brugeraftalen kan ikke strække
sig over flere dage.
Betaling.
For brug af lokalet betales et bidrag på 1.000,00 kr. Dette beløb dækker ekstra slitage, vedligeholdelse,
ekstra forbrug af vand, el og varme m.v. Beløbet er ikke et udtryk for depositum, og det betales ikke tilbage.
Beløbet fritager ikke for og dækker heller ikke for rengøring af noget art, hvilket brugeren stadig skal sørge
for. Såfremt der efterfølgende fremkommer et økonomisk mellemværende mellem klubben og brugeren
betales dette særskilt. F.eks. ved manglende rengøring, ødelæggelser og lignende.
Bidraget på 1.000,00 kr. skal indbetales til VBKs kasserer på konto: 5475-8025457.
først gyldig, når beløbet er modtaget.

Reservationen er

Hvis arrangementet alene omfatter VBK medlemmer (f.eks. Påskefrokost for P-broen eller lignende), skal
der ikke betales bidrag. Men det vil stadig være praktisk at reservere dagen.
Påtale.
Brugeren har ansvaret for at lokalet bruges med almindelig sund fornuft, og enhver henstilling eller påbud
fra VBKs bestyrelsesmedlemmer skal øjeblikkelig efterkommes.

Bruger

VBK

Navn...................................................

Per Nørgaard

Adresse...............................................

formand

Tlf. .....................................................

26786858

Mail....................................................

wrx07423@gmail.com

Medlemsnr. / Bronr. ...........................
Dato
...................................................
Underskrift

.................................................
Underskrift

Vedtaget på VBK bestyrelsesmøde den 11. februar 2020.

