
 
 
 

Vilkår og priser vedr. udlejning af klubhus 
  
Klubhuset er bygget i 1995 til og af fodboldafdelingen. Klubhuset er pr. 1.1.2018 overgået til fælles 
HIK brug og drift. Hensigten er, at det skal være samlingspunkt for alle afdelinger under HIK og 
vores medlemmer. 
Da huset ikke er i brug alle dage og weekender, kan det lejes til private arrangementer. 

  

Vilkår: 
 
• Alle kan leje klubhuset - dog har trænere og frivillige særpriser. 
• Klubhuset kan kun lejes 1 år frem. 
• Huset er ikke et forsamlingshus, og det kan ikke forventes, at service, glas, bestik og lignende er 

fuldstændigt - der er som udgangspunkt service til ca. 50 personer. 
• Døre og vinduer skal lukkes kl. 24 af hensyn til naboerne i de nærliggende omgivelser. 
• Der udlejes kun til personer over 25 år – og vedkommende skal være tilstede og ædru i hele 

lejeperioden. Hvis arrangementet er en fest for unge under 25 år, skal der være mindst 2 
dørvogtere til at sikre ro og orden. 

• Huset bærer præg af daglig brug. 
• Lejer sørger selv for oprydning og rengøring efter brug.  
• Lejer afhenter selv nøgle og afleverer den igen samme sted efter brug. 
• Lejer orienteres om lås og alarmsystem. 
• Lejer skal selv medbringe håndklæder, viskestykker, karklude osv. 
• Lejer skal gennemgå tjeklisten inden klubhuset forlades. Tjeklisten hænger på opslagstavlen. 
• Ødelagt inventar oplyses ved aflevering af nøgle og erstattes til markedsprisen.  
• Lejer skal underskrive en udlejningskontrakt. 
• Betaling for leje sker via Mobilepay til nr. 36650 senest dagen før udlejningen. 
 
Ved tilsidesættelse af ovenstående vilkår udelukkes lejer og lejers nærmeste for bestandig fra at 
leje klubhuset igen! 

  
  

Priser 
 

• Hverdagsaften (efter kl. 17.30)     250,- 

• Fredag kl. 18.00 til lørdag kl. 09.00 1000,- 

• Lørdag kl. 14.00 til søndag kl. 12.00 1000,- 
 
Trænere i HIK får 20% rabat ved leje af klubhuset til private arrangementer i weekenden. 


