
Retningslinjer for reservation og brug af Møllehuset Retningslinjer for reservation og brug af Møllehuset 

★ Møllehuset kan kun bookes til mølleboeres egne fester. Det 
er ikke muligt at booke huset for dernæst at låne det ud til 
andre uden for Møllestensparken - heller ikke selvom det er 
et familiemedlem 

★ Reservationer af fællesaktiviteter har altid førsteret 
★ Nytårsaften, Sct. Hansaften og fastelavn er altid reserveret 

til fællesaktiviteter 
★ Møllehuset må ikke bruges i kommercielt øjemed 
★ Man kan max. have 2 weekend-  eller helligdage reserveret 

ad gangen 
★ Man kan ikke booke to på hinanden følgende weekenddage 

(barnedåb, konfirmation og bryllupper er dog undtaget) 
★ En reservation gælder som udgangspunkt fra kl.12:00 til 

kl.12:00 
★ Du kan max. booke Møllehuset ét år frem fra dags dato. 

Dog er konfirmationer og bryllupper undtaget og kan bookes 
så snart konfirmationsdatoerne er frigivet eller bryllupsdagen 
fastsat 

★ Det er skik og brug, at forældre til børn der skal konfirmeres 
samme år mødes og fordeler konfirmationsdatoerne. 
Først-til-mølle-princippet gælder derfor ikke!  

★ Husk at afmelde huset, hvis du ikke skal bruge det alligevel 
★ Festen skal altid foregå indendørs efter kl. 22:00 på 

hverdage og søndage og efter kl. 00:00 på fredage og 
lørdage (også om sommeren) 

★ Advisér ALTID den møllehusansvarlige, når du bruger huset 
– også ved spontane fester/arrangementer 

★ Det er altid forældre, der er ansvarlige for børn og unges 
brug af og færden i Møllehuset. Ved ungdomsfester skal der 
ALTID være min. én forælder til stede under hele festen 

★ Når du låner Møllehuset, har du ansvaret for AL oprydning - 
også nedtagning af evt. festtelte, tømning af udendørs 
askebægre og vask af de klude du har brugt 

★ Møllehusudvalget indkøber hvert år et antal viskestykker, 
klude, håndsæbe samt rengøringsmidler. Du kan dog 
komme ud for, at alle viskestykker og klude er i brug eller at 
håndsæbedispenseren er tom – i disse tilfælde er du nødt til 
at bruge af eget lager 

★ Husk at aflevere viskestykker, klude og duge tilbage efter de 
er blevet vasket 

★ Toiletpapir, køkkenrulle, skraldeposer og opvaskemiddel 
skal altid medbringes 

★ Møllehuset ejer et antal klap-stole og borde - husk at disse 
skal bookes separat (og ikke automatisk følger med en 
bookning af huset). Disse kan bookes på den ophændte 
seddel i depotet. Øvrige stole og borde udlånes IKKE og må 
derfor ikke fjernes fra huset 

★ Ved evt. skader eller mangler - giv den møllehusansvarlige 
besked - hurtigst muligt 

★ Husk altid at låse huset, når du forlader Møllehuset 
 

Synes du også, det er skønt at kunne bruge Møllehuset til 
private fester, som medlem af en madklub eller som deltager 
ved kultur/miljø arrangementer - og vil du gerne komme til et 

rent og velholdt hus? 
Så vær omhyggelig med ALTID at efterlade huset, som du selv 

gerne vil modtage det. 
Det er en fælles forpligtelse for alle Møllestensparkens 

beboerene at holde Møllehuset pænt og rent. 
Husk, at der hvert år er fælles rengøringsdag i Møllehuset. 

 
Hvilke dage er huset booket og hvem er møllehusansvarlig? 
Tjek Møllestensparkens hjemmeside ⇒ Møllehus kalender 


