
ORDENSREGLER 
STATIONEN – MØLDRUP 

 
Velkommen til STATIONEN – MØLDRUP 
 
Ved leje skal man huske selv at medbringe:  

▪ Klude, viskestykker, opvaskebørste og –middel (der er opvaskemaskine med sæbe til)   
▪ Minimum 4 håndklæder til toiletter, samt evt. lightere, vinoplukker m.v.   

  
Salen kan have op til 60 siddepladser med borde til 6 personer (90 x 180 cm).  

Service og køkkengrej til 60 personer findes i køkkenet. Alt er noteret i køkkenskabene.  

Efter endt brug skal der vaskes og tælles op, og det hele bringes på plads på/i de respektive skabe. 

  
Som lejer af STATIONEN er man forpligtet til at aflevere huset i samme stand, som da man overtog det.  
Der er obligatorisk slutrengøring, som betales af lejer.  
  
Gulvet i salen, køkkenet, depotrum samt gangen skal fejes og der skal tømmes affaldsposer fra køkkenet samt fra toiletterne.  
Brug venligst affaldscontainerne.  
Koste hænger i teknikrum.  
  

Borde og stole inkl. stoleben rengøres efter brug  
og stole placeres, så de ikke er til hinder for  
efterfølgende gulvvask (se foto).   
 
Borde og stole skal forblive indendørs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordensregler om hvad der skal gøres, inden man forlader STATIONEN, skal nøje overholdes.  
Hvis disse ting ikke bliver overholdt, vil man få en ekstra opkrævning på oprydning og rengøring på kr. 600,- pr. time.  
Ligeledes vil der være ekstra opkrævning på ituslået service samt ødelagte ting og ødelagt inventar.    
Overflødige stole og borde sættes ind på depotrummet mens salen bruges.  
  
Når I forlader STATIONEN, skal vinduer og døre være lukket og låst.  
 
Generelle retningslinier for alle: 

• Brugeren har i forbindelse med brugen til enhver tid den fulde erstatningspligt i forhold til Stationen med tilhørende 

sidelokaler, udearealer m.m., herunder alt nagelfast inventar og løsøre. 

• Stationen må ikke benyttes som diskotek eller til diskotekslignende arrangementer, øvrige ungdomsfester m.m. 

• Parkering foregår på parkeringsplads. Det er ikke tilladt at parkere i indkørslen, der kun må benyttes til varetransport og til 

eventuel transport af gangbesværede. 

• Fyrfadslys må ikke anbringes direkte på borde/duge (der er lysestager til rådighed). Alle former for levende lys skal anbringes 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

• Hvis der spilles musik, skal døre og vinduer være lukkede. 

• Støjende adfærd uden for Stationen må ikke finde sted, idet der skal tages størst muligt hensyn til de omkringboende. 

• Der må ikke på klæbes ting på vægge og lofter. 

• Brugeren af Stationen har ansvaret for, at deltagerne i arrangementet kun bevæger sig i de anviste lokaler. 

• Rygning er ikke tilladt. Der er opstillet askekummer i det fri uden for Stationen. 

 
Ved eventuelle mangler – kontakt da venligst én af nedenstående:  
Jette Laustsen (tlf. 28 44 63 62)  -  Michael Thorgaard Kristensen (tlf. 25 14 03 65)  
  
Vi håber, at I bliver glade for, at I har lejet STATIONEN og forhåbentligt på glædeligt gensyn.   

MØLDRUP BORGERFORENING 


