
Fælleshuset kan kun lejes af foreningens medlemmer til egne fester. 
 
Lejeren af fælleshuset er underlagt foreningens love og vedtægter angående ro og orden,  
samt fartbegrænsninger på havegangene, samt har ansvar for sine gæsters gøren og laden. 
 
Havelejeren skal være tilstede i fælleshuset under hele arrangementet. 
 
Følgende regler er gældende under selve lejemålet 
– Fælleshuset er RØGFRIT. 
– Stole og borde må IKKE tages ud af huset. 
– Man må IKKE medbringe egne eller lejede højtalere eller andet lydudstyr. fælleshuset har et fint 
lydanlæg. 
– Vinduer og døre SKAL være lukkede efter kl. 22.00 af hensyn til de omkringboende. 
– Der må IKKE spilles musik efter kl. 1.00, lydanlægget slår automatisk fra. 
– Efter endt brug SKAL alle vinduer og døre låses. 
– ALT ituslået service og ødelagt inventar skal erstattes til de af foreningens fastsatte priser. 
– Der skal ryddes pænt op og borde og stole stilles på plads (i 2 x 2 rækker, ca. 15 cm. fra væggen. 
– Affald skal i affaldscontainerne. Rengøring efter anvisningerne (medmindre man har tilkøbt 
slutrengøring). 
– Husk også at sætte stole og borde på plads på terrassen. Sætte borde/bænkesæt ude på plads. Tømme 
askebægre og skraldespande på terrassen og ude ved hoveddøren. 
 
Norringholm HF har affaldssortering efter Aarhus kommunes retningslinjer,  
så ALT affald skal sorteres og kommes i de respektive containere. 

Dåser fra øl/sodavand skal løse i metalcontaineren, de må ikke kommes i plastsække. 

Der trækkes i depositum hvis der ikke er gjort tilfredsstillende rent, eller hvis service mm ikke er stillet på 
plads efter anvisningerne. 
 
Foreningen sørger fotodokumentation, for manglende rengøring m.m. 
 
Følgende regler gælder for lejen, depositum og evt. tilbagebetaling 
- Ansøgning om leje af fælleshuset skal ske på foreningen hjemmeside www.norringholm.dk 
- Dagsleje kun på hverdage 12 timer indenfor samme døgn i tidsrummet 8-23. 
- Weekendleje fra kl. 17 dagen før festen til kl. 12 dagen efter festen.  
- Ved weekendleje er det muligt at leje fælleshuset før kl. 17, mod en ekstra betaling. 
 
Denne mulighed gælder KUN ved weekendleje og kun før lejeperioden, ikke efter. 
Weekendleje kan også være på hverdage. 
 
Der er kun 1 udlejning pr weekend. 
- Depositum betales ved bookning, og tilbagebetales IKKE ved afbud. 
- Selve lejen betales min. 1 mdr. før lejedatoen og det er lejerens ansvar at få betalt til tiden. 
- Man kan booke max 2 år frem i tiden.  
- Fraflytter man foreningen annulleres ens bookning og man får sit depositum tilbage 


