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Klubhusudvalget 
På generalforsamlingen vælges formand til klubhusudvalget. Øvrige medlemmer til udvalget vælges blandt 
Kalundborg Sejlklubs medlemmer. Der vælges 5 medlemmer udover formanden. C-holdet vælger derudover 1 
medlem til klubhusudvalget. Klubhusudvalgsformanden er medlem af bestyrelsen. 
Klubhusudvalgets anvisninger skal følges. 
 
 
Adgang til klubhuset 
Huset er tilgængeligt for alle medlemmer af Kalundborg Sejlklub, medlemmers gæster samt gæstesejlere. 
Hvis klubhuset er låst, kan det åbnes med en C-nøgle, som købes af medlemmer i klubben. 
 
 
Udlejning/lån af klubhuset 
Alle medlemmer af Kalundborg Sejlklub der har været medlem af Kalundborg Sejlklub i mindst 1 år, kan leje 
klubhuset til personlige mærkedage, fødselsdag, jubilæum, bryllup m.v. Ved barnedåb skal den ene forældre 
have været medlem i mindst 1 år, og barnet skal være indmeldt inden ansøgning om leje af klubhuset. 
Ansøgning om leje, kan ske gennem sejlklubbens hjemmeside. Ansøgninger behandles løbende på 
bestyrelsesmødet den første tirsdag i månden. Ved juni - & december mødet vil der være mulighed for at 
behandle ansøgninger max. 1 år frem I tiden.  
Ved disse 2 møder vil alle blive betragtet som indkommet på samme dato. Er der sammenfald i datoer for leje, 
vil det være medlemmet med laveste medlemsnummer, der får førsteprioritet. 
Klubaktiviteter har altid første prioritet. 

 

Lån af klubhuset 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde låne klubhuset ud til andre foreninger med maritim tilknytning f.eks. 
marineforeninger o.l. 

 
Leje- og låneaftale 
Når lån af klubhuset er bekræftet telefonisk efter bestyrelsesmødet, mailes aftalen til lejer/låner sammen med 
bekræftelsen. Aftalen  gennemgås ved overdragelse. 
Lejegebyr: 2.500 kr. incl. rengøring. 
Ansvar ved leje og lån 
Lejer/låner er forpligtet til at være tilstede under arrangementet og er ansvarlig for evt. ødelæggelser og 
overtrædelse af klubhusreglementet. 
 
 
Lånebetingelser 
Klubhusudvalget annoncerer alle arrangementer på opslagstavlen i forgangen og på hjemmesiden. 
 
Klubbens arrangementer planlægges på første bestyrelsesmøde i december og annonceres på opslagstavlen i 
forgangen samt på hjemmesiden. 
 
 
Praktisk ved leje og lån af klubhuset 
Normalt kan lejer/låner dække op efter kl. 18 dagen før, og rydde op inden kl. 12.00 dagen efter 
arrangementet. Dog skal det første lokale være ryddet inden kl. 10 dagen efter arrangementet. 
Uden særlig tilladelse fra bestyrelsen, må indgang ikke indgå iarrangementet, og ungdomsafdelingen ikke 
benyttes. 
Lejer/låner sørger selv for almindelig af- og oprydning efter brug, tømning af opvaskemaskine samt borde 
stilles på plads og rengøres. Køleskab og borde aftørres. Tomme flasker og affald fjernes. Urtepotterne til 
cigaretter tømmes. 
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Alarm 
Denne slås fra ved ankomsten, og slås til ved afgang. Instruktion fåes ved overdragelsen. 

 
Varme- og ventilationsanlæg 
Ved leje eller lån fås instruktion ved overdragelsen. 
 
 
Musikanlæg 
Instruktion fås i klubhuset ved overdragelsen. 
 
Aflevering efter udlån 
Efter brug afleverer låneren nøglen til et klubhusmedlem, som så gennemgår klubhuslokalerne sammen med 
låneren for check for mangler/ødelagte dele og at slutrengøring er udført tilfredsstillende. 
 
Brug af klubhuset i hverdagen 
Klubhuset må ikke benyttes som værksted f.eks. rengøring af motordele, maling, opladning af batterier, 
sejltørring o. lign. Klubhuset skal altid efterlades ryddet med rene borde. Brug af køkkenet i hverdagen i 
forbindelse med øvrige klubhusarrangementer aftales nærmere med klubhusudvalget. 
 
Da klubhuset altid skal være for klubbens medlemmer, må lejer være forberedt på, at der specielt i 
sejlsæsonen kan være andre arrangementer i klubhuset eller udenfor på samme tid, som de har lejet det. Når 
vi i klubhusudvalget kender til et sådan arrangement, vil lejer blive orienteret. Vi forventer, at brugerne taler 
sammen inden arrangementet. 
 
Inventar 
Klubhusets inventar må ikke fjernes fra klubhuset og afleveres i samme stand som modtaget. Alle lysestager 
skal rengøres for stearin. 
 
Aflåsning 
Klublokalerne skal være aflåst, når de ikke benyttes. I sejlsæsonen er den sydlige dør til vindfanget åbent 
døgnet rundt, så der er adgang for gæstesejlere til toiletter, baderum og telefon. Udekøkkenet er aflåst og kan 
benyttes udenfor sejlsæsonen 
 
 
Nøgler 
C-nøgle til klubhuset kan købes af klubbens medlemmer i klubhuset, og skal afleveres igen ved udmeldelse af 
klubben. B-nøgle i forbindelse med leje eller lån af klubhuset udleveres efter aftale. 
 
 
Drikkevarer 
Ved klubhusarrangementer skal alle drikkevarer købes i klubben. Udenfor klubhusarrangementerne kan 
drikkevarer selv medbringes. Ved leje af klubhuset skal drikkevarer selv medbringes. 
 
Rygning 
Rygning er kun tilladt udenfor klubhuset, hvor urtepotterne til cigaretskodderne skal benyttes og tømmes . 
 
 
 
 
 


