
Aflevering af klubhuset

Skillevæg
Har skillevæggene være taget ned monteres de 
op igen.

Døre og vinduer
Køkkendøren og begge ydredøre låses. Alle 
vinduer lukkes.

Strøm
Alt lys slukkes. Det store køleskab i køkkenet 
skal forblive tændt. Alle andre el-artikler sluk-
kes. 

Varme
Det kontrolleres at termostaterne på radiato-
rerne alle står på 4.

Rengøring
Huset afleveres rengjort og affald fjernes. Af-
regning og aflevering af nøgle: Efter aftale med 
den udlejningsansvarlige. Evt. fejl og mangler 
ved huset meddeles ved afleveringen af nøgle. 

Checkliste for lejer ved 
aflevering af klubhuset

Huset er rengjort som modtaget.

Inventar sat på plads.

Opvaskemaskinen tømt for vand.

Sien i opvaskemaskinen tømt og rengjort.

Fryser, kaffemaskine, komfur og opvaske-
maskine slukket.

Ved baren er komfur, kaffemaskine og 
ventilation slukket.

Termostaterne på radiatorerne står på 4.

Alt lys er slukket.

Køkkendør og de 2 yderdøre er låst.

Nibe Sejlklub
Udlejning af klubhus

Sejlklubben efterser ikke huset efter 
hver udlejning men forventer at leje-
ren efterlader huset i pæn og ordentlig 
stand til næste bruger. 

Skulle der opstå et akut problem under 
udlejningen kan en fra bestyrelsen 
kontaktes.

Nibe Sejlklub
Er noget gået itu - glas, tallerkener etc. - med-
deles dette i forbindelse med aflevering af nøgle.



Nøgle
Nøglen afhentes og afleveres efter aftale. Kon-
taktperson hertil kan findes på sejlklubbens 
hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk under fanen 
”Velkommen i klubben/Leje af klubhus”.

Varme
Varmeanlægget/termostaterne må ikke røres. 
Skal stå på 4. Rumtemperaturen styres centralt.

Lys
Lyset i lokalet tændes og reguleres i styrke ved 
hoveddøren og på væggen i det nordvestlige 
hjørne (ud mod slæbestedet). Lyset over bardi-
sken tændes på bjælken over baren, hvor det 
også kan reguleres i styrke. 

Ventilation
Aktiveres på væggen over køkkenbordet i 
baren.

Klubhuset
Køkkenet er et anretterkøkken og er ikke spe-
cielt velegnet til fremstilling af mad.

Klublokale er indrettet med borde og stole til 
ca. 45 personer.

Bar med lille køleskab, almindelig kaffemaskine 
og komfur.

Klubhuset er indrettet med 2 toiletter.

I køkkenet forefindes
Der kan dækkes op til ca. 45 personer med små 
og store dybe og flade tallerkener.

Kaffekopper/krus underkop og sidetallerken.

Diverse vin/vandglas.

Masser af bestik.

Vandkander.

Diverse serveringsfade.

Enkelte gryder.

Høje slanke vaser.
 
Køkkenet er indrettet med 
Komfur 4 plader og ovn.

Kaffemaskine.

Mikrobølgeovn.

Stort rummeligt køleskab.

Industriopvaskemaskine.

80 l. fryser.

Du skal selv medbringe
Duge og servietter.

Karklude, gulvklude og viskestykker.

Almindeligt opvaskemiddel, skurepulver, rens-
let samt diverse rengøringsmidler. 

Betjening af opvaskemaskinen

Isæt røret i maskinen og luk lågen og start ma-
skinen og den vil tage vand ind.

Check at der er sæbe i dunken. Den står til 
venstre for opvaskemaskinen.

Al opvask skal inden det køres i opvaskemaski-
nen skylles af.

Efter opvask tørres opvasken for overskydende 
vand.

Efter endt brug fjernes røret så vand kan løbe 
ud.

Til sidst renses sien/trådbakken i bunden af 
maskinen.
 

Klubhuset udlejes kun 
til medlemmer af Nibe 
Sejlklub.  

Medlemskabet skal have haft minimum 
1 års varighed.

Huset efterlades igen, som du selv øn-
sker at forefinde det.


