
Ny Bringe Grundejerforening 

Regler for lån og leje af Fælleshuset/Kaningården 

Kaningården kan udlejes til private arrangementer og foreningsaktiviteter mod betaling af de til enhver 
tid gældende takster. Udlejning kan kun ske til husstande, der er medlem af Ny Bringe. 
Grundejerforening (NBG) og hvor lejeren selv vil være til stede. Der betales kr. 1.000,- i depositum.  

Lejeren kan benytte huset og inventaret fra kl. 10.00 på udlejningsdatoen og er ansvarlig for 
hensynsfuld behandling af huset, inventar og service. Der må ikke benyttes tape, isættes tegnestifter og 
lignende på vægge karme og lamper. Tobaksrygning i huset er ikke tilladt. Eventuelle beskadigelser af 
lokalerne, inventaret eller servicen erstattes af lejeren.  
Alle branddøre (døre med pumper) skal holdes total lukket, når huset forlades.  

Det er muligt at låne huset gratis. Dette kræver, at samtlige deltagere er medlem af Ny Bringe 
Grundejerforening og der indbetales et depositum. Fx. kan et lån af huset være et arrangement efter en 
havedag i et nærområde.  
Det er først muligt at bestille gratis lån af huset max. 14 dage før brug, ellers skal der betales fuld leje. 

 Efter brug af huset skal alle borde og stole rengøres og stilles på plads. Køkken, toiletter og gulve skal 
fejes/støvsuges, vaskes og opvaskemaskinen være tømt, sien i bunden taget op, renset og sat på plads 
igen. Askebægre tømmes og stilles på plads. Alt affald skal fjernes. Køleskab og fryser skal være tømt 
og rengjort samt ovn og kogeplader rengjort.  
Efter brug synes huset.  
Ved mangelfuld rengøring anviser NBG rengøringspersonale. Rengøringsudgiften udgør kr. 500, der 
modregnes i det indbetalte depositum.  
Huset skal være forladt senest kl. 09.00 morgenen efter lejedatoen.  

Der forefindes service og køkkenudstyr m.v. i huset. Det påhviler lejeren ved lejemålets begyndelse at 
kontrollere, at service-listen er intakt. Der er service til 30 personer. Lejeren medbringer selv 
viskestykker, karklude, opvaskemiddel, gæstehåndklæder, toiletpapir, køkkenruller m.m.  
Støjende adfærd, såvel inde som ude, må ikke finde sted. Der skal specielt gøres opmærksom på, at 
det af hensyn til naboerne - ikke er tilladt at spille høj musik. Samlingsrummets døre ud til terrassen 
skal så vidt muligt holdes lukket og skal senest holdes helt lukket kl. 22.00. I flg. politivedtægten må 
der ikke tændes fyrværkeri. Evt. musik skal spilles for lukkede døre og vinduer. 

Al henvendelse vedrørende lån og leje af lokalet skal ske i træffetiden, til den der står for 
udlejningen på onsdage fra 18.30 - 19.00 på tlf. 22 9834 06 eller ved personligt fremmøde på 
Bringevej 109 i træffetiden eller på kaningaarden@nybringe.dk. Der er ikke træffetid, hvis onsdag er 
en helligdag! Betaling af leje foretages i henholdt til lejeaftalen.  
 
UDLEVERING AF NØGLER FOREGÅR KUN I TRÆFFETIDEN. 
AFLEVERING AF NØGLER FREMGÅR AF LEJEKONTRAKT, der gives i denne forbindelse besked om ødelagt/ 
bortkommet service m.m. 

Al udlejning kan tidligst bestilles 1 år i forvejen og foregår efter princippet ’først til mølle’. 
Ansøgning om leje i Bededagsferien og Kr. Himmelfartsdag kan bestilles indtil 8 dage efter samme 
dato året før,(eks.: St. Bededag 17. maj 2019 kan bestilles indtil 25. maj 2018), hvorefter der trækkes 
lod blandt ansøgeren. Alle ansøgere får direkte besked.  

Pris for leje: mandag-torsdag kr. 250,00. Fredag, lørdag, søndage og helligdage kr. 500,00.  
Bookning af Kaningården på http://www.nybringe.dk/kaningaarden eller onsdag kl. 18.30 -19.00 
på tlf.: 2298340. 
Foreninger og interessegrupper, kan rette henvendelse til bestyrelsen med ønske om evt. 
anvendelse af huset.  

 
Husudvalg august 2017. 



 

 

 

 



 

Udlejningslokalerne i Fælleshuset/Kaningården 

 

 


