Reglement for Strandgården
Ved ankomst:
 Alle radiatorer er indstillet på *. Ved afrejse skal de igen være indstillet sådan.
I de kolde perioder, kan der være åbnet for varmen før ankomst.
 Forbrugs-aflæsningssedlen kontrolleres/udfyldes
 Konstaterede fejl eller mangler ved opholdets start, anmeldes straks til Tilsynsførende, herunder
mangelfuld rengøring.
Under opholdet:
 Da Strandgården gerne skulle være til glæde for mange andre i mange år, bedes den behandlet
med omhu og varsomhed.
 Alt affald anbringes i containeren i LUKKEDE poser/sække.
 Lejrbål må kun afholdes på bålpladsen. Vær opmærksom på evt. offentlige forbud.
 Telte må kun slås op ifølge aftale med udlejer, og kun på det anviste område.
 Madrasserne må ikke fjernes fra værelserne, undtagen ved rengøring.
 Rygning er ikke tilladt på indendørs på Strandgården.
 Køkken med inventar skal holdes omhyggeligt rent, og rengøres hver dag under opholdet.
Ved afrejse:
 Forbrugs-aflæsningssedlen udfyldes og underskrives. Sedlen efterlades på Strandgården til
Tilsynsførende som indenfor 24 timer foretager kontrolaflæsning.
 Udfyldes og underskrives sedlen ikke, udfyldes denne af Tilsynsførende og kan ikke bestrides
af lejer.
 Mangler eller defekter anmeldes til Tilsynsførende ved afrejse.
 Mangler eller defekter erstattes af lejer med anskaffelsespris, eller med reparation af autoriseret
værksted.
 Omplacering af lejrens inventar, herunder flytning og regulering af lamper, må kun finde sted i
mindst mulig omfang, og altid bringes på plads inden afrejse. I modsat fald opkræves der timeløn
kr. 300,-, til genopretning af oprindelig placering.
Rengøring:
Generel slutrengøring er inkluderet i lejen. Dog skal alm. oprydning og opvask være klaret.
Alm. oprydning:
 Alle madrasser skal rystes og stilles på højkant.
 Alle gulve skal være fejet og komfurer, køleskabe, frysere og skabe rengjort.
 Alt service skal afleveres helt, og rengjort.
 Bordene og stolene skal være tørret af og stolene hængt op. Gælder også i soverummene.
Ved manglende oprydning og fejning opkræves timeløn kr. 300,- til udførelse af arbejdet.
Behov for ekstra oprydning, rengøring eller reparation vurderes alene af Strandgårdens Tilsynsførende eller
dennes afløser, og udføres uden yderligere kontakt til rejste lejer. Vurderingen kan ikke bestrides af lejer.
Om slutopgørelsen:
 Beløb på +/- kr. 25,- afregnes ikke pga. administrationsomkostninger

