
Selskabslokale, afdeling 15: 

Skal du holde fest, har du mulighed for at leje afdelingens fælleshus, som ligger på 

Stavnsvej 195. Beboerne i afdelingen kan leje huset til fester i weekenden samt til 

rolige familiesammenkomster, børnefødselsdage o.lign. på hverdage. 

Pris: 

Leje: 300 kr. (kontant) Depositum 1.000 kr. (kontant) 

Leje udenfor besøgstid: 600 kr. (kontant) Depositum 1000 (kontant) 

Kontakt: 

Ønsker du at leje fælleshuset, så kontakt afdelingsbestyrelsen i fælleshuset den 

anden torsdag i måneden mellem kl. 19.00 og 19.30. 

Udlejning uden for normal udlejningstidspunkt koster 600 kr. Her skal du kontakte 

bestyrelsen via kontaktformularen på ojba.dk 

Udlejning er bindende og der kan kun refunderes, hvis udlejningstidspunktet 

minimum er 2 måneder frem. Den 31. december er prisen altid 600 kr. 

Ledige tider kan ses på vores Googlekalender, som der er et link til på 

facebooksiden. 

Procedure: 

Lejeprisen betales, når der bookes; depositum betales, når nøglen afhentes. Nøglen 

udleveres af et af bestyrelsesmedlemmerne. På papirkalenderen kan man se, hvem 

der udleverer nøgle for indeværende måned. 

Som udgangspunkt kan nøglen udleveres kl. 11 på udlejningsdagen, eller efter aftale 

med pågældende bestyrelsesmedlem. Der underskrives en lejekontrakt og der 

udleveres en tjekliste for rengøringen. Rengøringen skal være afsluttet dagen efter 

inden kl. 10.00 (med mindre andet aftales), hvor der vil være gennemgang af 

rengøringen, og depositum tilbagebetales, hvis alt er tilfredsstillende. 

Lejere der ikke er beboere i Afdeling 15. 

Lejere der ikke er beboere i afdeling 15 har også mulighed for at leje fælleshuset. Der 

er dog kun mulighed for at fælleshuset lejes ud til andre end beboere én gang i 



måneden. 

Dette gøres ved at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen direkte, enten via 

kontaktformular påwww.ojba.dk under afdeling 15, eller på 

afdelingsbestyrelsenstavnsvej@gmail.com. 

Leje: 1.000 kr. (Kontant) Depositum: 1.000 kr. (Kontant) 

Procedure er som ovenfor, dog kontakter bestyrelsen lejer med henblik på 

nøgleudlevering. 

Retningslinjer/regler for private arrangementer i fælleshuset i 

forbindelse med Covid-19:  

 

● Der skal holdes en afstand på 1 meter (2 meter i særtilfælde som fx dans 

og fællessang). 

● Der skal være 2 m2 pr person, hvilket betyder at der  max må være 35 

personer i fælleshuset.  

● Der opsættes spritdispensere ved indgange og toiletter, samt papir til at 

tørre hænder i ved toiletterne.  

● Hvis man har Covid-19 symptomer, må man ikke deltage i 

arrangementerne.  

● Efter hvert arrangement, skal lokalet afsprittes af et eksternt 

rengøringsfirma. Dette sker efter endt rengøring, hvortil at der kommer 

en yderligere udgift for den der lejer fælleshuset på 600 kr. Dette beløb 

betales kontant,enten samtidig med at der betales depositum ved 

nøgleudlevering, eller beløbet kan fratrækkes det betalte depositum. 

●  Det betyder også at fælleshuset kun kan lejes ud en gang pr. weekend 

(fre, lør, søn) 

http://www.ojba.dk/?fbclid=IwAR1XZ8XC5hs3H697TlWEuljoXWWHKtys9Ric6KeJwQDfxfCiAP775UBiTWs

