
Fyns Døveforening 
Stiftet den 18. august 1895 

Udlejning 

Ønsker du at leje FYNS DØVEFORENINGS HUS, skal du kontakte vicevært Anders 

Dyrhøj på  

telefon 23 65 38 08. 

Regler for udlejning af - og Ordensregler for – FDs hus kan læses herunder. 

REGLER FOR UDLEJNING AF FYNS DØVEFORENINGS HUS: 

1. Lejer skal være fyldt 21 år. NB: Huset udlejes ikke til ungdoms- eller 
skolefester, heller ikke selv om lejer er fyldt 21 år. 

2. Lejemålet omfatter festsalen med tilhørende køkken 
3. Der er plads til max 80 personer ved spisning og almindelig komsammen. 

4. Lejer erklærer sig indforstået med, at der er tale om en lukket fest 
5. Lejer erklærer sig indforstået med at overholde husets ordensregler (se 

herunder) 

Lejemålet overtages på den lejede dato kl. 10.00 og afleveres i opryddet stand den 

efterfølgende dag kl. 08.00.  

Prisen er 2.000 kr. for fredag, 2.500 kr. for lørdag eller søndag, 3.000 kr. for fredag 
(efter kl. 17) + lørdag, 4.000 kr. for lørdag + søndag, 4.600 kr. for fredag + lørdag + 

søndag. Prisen er inkl. rengøring, men lejeren skal selv stå for oprydning. 

Ud over lejen betales et depositum på 1000 kr. 

Udlejning på hverdage med undtagelse af fredage (til mødevirksomhed o.l.). Prisen er 
1.500 kr. for hele dagen og 1.000 kr. efter kl. 17. Lejeren skal selv stå for oprydning 

og rengøring og lokalet skal forlades senest kl. 23.00.  

FYNS DØVEFORENINGS HUS har MOBILE PAY 69463 og Netbank 1551-9012613498 
(Danske Bank) 

Udlejningen foregår således: 

1. Den/de ønskede datoer reserveres over  telefon: 23 65 38 08. 

2. Senest en uge efter, at datoen/datoerne er bekræftet, indsættes depositum på 
FYNS DØVEFORENINGS HUS konto (netbank). I meddelelsesfeltet anføres 

lejedatoen. Først når denne indbetaling er sket, er reservationen endelig. 
Senest 3 måneder før dato for udlejning, indbetales lejebeløbet. 

3. Afbestilles reservationen inden en måned før lejedatoen, tilbagebetales lejen, 

men ikke depositum. Afbestilles reservationen senere end en måned før 
lejedatoen, tilbagebetales depositum, men ikke lejen.  

4. Onsdag før den ønskede lejedato udleveres nøgle mellem kl. 19 og 20 eller 
efter aftale i Fyns Døveforenings Hus  og lejekontrakten underskrives samtidig 
med udlevering af husets ordensregler. Endvidere vises husets faciliteter. 

5. Nøglen afleveres til viceværten eller i Fyns Døveforenings postkasse i nr. 12 
efter endt udlejning. Senest onsdag efter udlejningen tilbagebetales depositum 

over mobil pay/netbank. Er der brug for ekstra rengøring eller 
ødelagt/bortkommen service, modregnes det i depositum. 



ORDENSREGLER FOR FYNS DØVEFORENINGS HUS 

 Faciliteterne efterlades i samme stand, som de forefindes.. 

 Lokalerne skal være ryddet, bordene skal tørres af og placeres som de stod. 
 Borde og vindueskarme skal rengøres for stearin. 

 Stolene skal stables mellem eller placeres med benene i vejret på bordene. 
 Gulvet skal fejes og ryddes for det værste - skal kunne støvsuges! 
 Køkkenet skal være ryddet og almindeligt rengjort. 

 Opvaskemaskinen skal være tømt. 
 Køkkenaffald skal være fjernet, bortskaffes af lejeren. 

 Flasker, dåser og pap må IKKE efterlades, men skal bortskaffes af lejeren  

Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer, som ensidigt afgør, om 
oprydningen er udført tilfredsstillende. 

Hvis oprydningen ikke er udført tilfredsstillende, eller hvis ekstra rengøring er 

påkrævet, modregnes det i depositum. 

Lejer er personligt erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede og inventaret. 
Dette gælder, uanset om det er en anden person end lejer, der er skadevolder. Lejer 

er med sin underskrift ansvarlig for driften af huset under udlejningen. 

Vigtigt! Der skal tages hensyn til de omkringboende: 

 Døre og vinduer skal holdes lukket efter kl. 24:00 
 Musikken skal være slukket kl. 01.00. 


