“Låne aftale for Møllehuset”
Du har reserveret Møllehuset, og i den forbindelse vil vi i Møllehusudvalget gøre dig
opmærksom på følgende, for at vi kan undgå eventuelle misforståelser sidenhen.
Al aktivitet i Møllehuset skal foregå under hensyntagen til naboer.
Møllehuset er et fælleshus og ikke et udlejningshus. Det er vores allesammens hus, og
det er vores allesammens opgave at passe på det og holde det i ren og god stand.
Møllehuset bliver benyttet til andet end fester. Der kan være møder, børn der leger
m.m. i dagene mellem fester, og netop derfor kan du ikke altid forvente et perfekt rent
Møllehus, når du skal holde dit arrangement.
For at huset kan leve op til din egen standart, må du selv sørge for at ordne det som
du vil have det umiddelbart inden dit arrangement.
Vi i møllehusudvalget bruger mange frivillige timer på at få huset til at fungere så
godt som muligt, men vi kan ikke stilles til regnskab for, at huset ikke lever op til dine
krav. Det er ikke vores opgave at gå og rydde op/gøre rent i Møllehuset.
Tænk på, når du holder et arrangement, hvor du som låner af møllehuset er
ansvarlig for hvad der foregår, især med unge mennesker, og hvilket signal du
sender til vore omgivelser i nabokvarterene. Vi ønsker ikke, at vores Møllehus bliver
kendt som det sted de vildeste og mest ustyrlige fester kan holdes !
Tager du som forælder/bruger af Møllehuset ikke dit ansvar seriøst og en
fest udvikler sig således, at der kommer klager fra naboerne, forbeholder
Møllehusudvalget sig ret til at afbryde/lukken en fest med øjeblikkelig
virkning. Hvis dit barn låner Møllehuset til fest, er det din pligt som
forælder at føre tilsyn med festen ved at være tilstede under hele festen !
Såfremt du har praktiske spørgsmål om huset eller konstruktive forslag til
forbedringer, er du meget velkommen til at kontakte en møllehusansvarlig.
Vi håber og regner med, at du som bruger af vores allesammens Møllehus accepterer
dette og vil gøre dit yderste for at få huset til at fungere til alles tilfredshed.
Som en tidligere møllehusansvarlig engang udtalte:
Det fantastiske ved vores Møllehuset er, at det hele tiden bliver renere og renere.
Næsten alle der afleverer det, fortæller os nemlig, at det er betydelig renere end da de
selv overtog det. :-)
OBS !
Bliver huset ikke fundet i en tilfredsstillende stand ved aflevering og kontrol af den
møllehusansvarlige – og du ikke selv får ordnet det, hæfter du økonomisk for den
udgift til rengøring, som vi er blevet nød til at iværksætte.
Hjælp os med, at vi ikke for brug for at benytte det!

Hvad skal jeg så gøre for at alt er i orden ?
Overordnet: Bare tænk dig om og tænk på dine naboer.

- og som minimum have udført følgende:
Tørret alle bordflader af.
Støvsuget alle rum, inkl. dem på 1.sal.
Vasket alle gulve – inkl. fjernet udtrådte ting på gulvene!!
Vasket toiletter med varmt sæbevand og indvendig med toilet rens.
Vasket toiletgulve og skuret alle håndvaske og aftørret spejle.
Aftørre diverse pletter/smuds som du ser på vægge, døre, vinduer.
Rengøre komfur og husk ovnene
Rengøre køleskab
Tjek efter opvask, at det du sætter i skabene er rent. Især er kaffe/the rande svære at
få af kopperne.
Tjek udenoms arealer og samle cigaret skodder og affald op.
Tømmeskraldespande husk dem på toiletterne.
Se endvidere møllemappen “Retningslinier for brug og rengøring af Møllehuset”

Venlig hilsen

Møllehusudvalget.

