HUSREGLER
FOR KLUBBER, ANDELSFORENINGER OG BRUGERE

Kære klubber, foreninger og brugere af Settlementet på Dybbølsgade 41. Herunder er opstillet nogle
retningslinjer for brug af vores faciliteter:
BETALING:
Engangsarrangementer:
Møde for andelsboligforeninger og andre klubber eller foreninger: 600 kr.
Dagarrangement mere end 4 timer: 1000 kr.
Klubber og foreninger: 300 kr. pr. person ½ årligt. Der kan forekomme aflysninger, når Settlementet
afholder generalforsamling eller andet ekstraordinært.
5 personer: ½ årligt en aften om ugen: 300 x 5 = 1500 kr.
10 personer: ½ årligt en aften om ugen: 300 x 10= 3000 kr. osv.
Registrerings nr.: 5331 Bankkonto nr.: 0240301
UDLEVERING AF NØGLER:
Ring eller skriv til Birthe Behrens angående tidspunkt.
Tirsdag, onsdag eller fredag kl. 11-14. E-mail: birthe@settlementet.dk Tlf.: 21532629.
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Læg mærke til hvordan borde og stole er placeret. Man er velkommen til at stille det anderledes,
imens man bruger det. Borde og stole efterlades i samme stand og på samme plads, som det stod,
da man kom.
Husk at slukke lys og låse efter dig.
Døren ud til gaden må ikke stå åben – heller ikke hvis du er ude for at ryge. Kulden spreder sig i
huset og det trækker. Hvis man går ud og ind på 2.sal må man trykke sig ind ved hjælp af dørtelefonen eller benytte caféindgangen, der som regel er åben.
Hils gerne på husværten, der ofte sidder i indgangscaféen. Det er rart for hende at vide hvem der
er i huset.
Tag gerne mad og drikke med til egen benyttelse, men husk at tage det med hjem igen. Vores køleskab bliver hurtigt overfyldt.
Ting og sager såsom køkkenredskaber, tøj og papirer der medbringes udefra, skal også tages med
hjem igen. Vi har ikke plads til rod, så det er vigtigt at hver enkelt rydder op efter sig selv og sin
klub. Det samme gælder opvask.
Kl. 22.00 skal der være absolut stille i Settlementet af hensyn til naboerne.

Vi er glade for, at der er så mange gode folk, der støtter og benytter sig af Settlementet og vores
faciliteter.
HAR DU SPØRGSMÅL:
Skriv gerne hvis der opstår spørgsmål eller kommentarer.
Kontakt: maria@settlementet.dk Tlf. 50 58 74 82
Med venlig hilsen Maria Hviid Nielsen

