Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn
Tjekskema for brugere af "Margrethes Westrings Hus"
Huset er udlejet uge for uge stort set hele sæsonen igennem, og nye lejere overtager
huset i den stand, den forrige lejer afleverer det.
Det er derfor afgørende at alle brugere overholder rengøringsreglerne og efterlader huset
i samme rengjorte stand, som man selv ønsker at modtage det.
Foreningen foretager ikke fast kontrol af huset, inden nye lejere ankommer.
Såfremt bestyrelsen erfarer, at en bruger ikke har afleveret huset i den ønskede stand, vil
de pågældende ikke kunne leje huset fremover.
Der kan ved reservationen af Margrethes Westrings Hus, dog laves en aftale om, at huset
rengøres af foreningen, mod en på forhånd aftalt merpris.

√ Ankomst
Nøglen til huset findes i nøgleboksen. Koden dertil er aftalt på forhånd.
Tænd køleskab og evt. fryseren i kælderen.
Kontroller at huset er tilfredsstillende rengjort af den tidligere bruger.
Giv besked til bestyrelsen, hvis rengøringen er mangelfuld.

√ Slutrengøring
Badeværelse-bruseniche, toiletter, håndvaske, spejle, samt gulvvask.
Alt service skal været afvasket og sat på plads.
Køkkenvask, bordplader, kaffemaskine, termokander og el-kedel.
Ovn, ovnplader, køleskab, gryder, potter og stegepander.
Gulve støvsuges/vaskes.
Vinduer og karme rengøres.
Borde og andre møbler afvaskes.
Billardrummet rengøres, og evt. askebærer tømmes
Dyner og puder rystes, evt. luftes og lægges pænt.
Luft huset godt ud og vand evt. potteplanter.
Rengør det udendørs rensebord og grill, hvis det er benyttet.
Tøm kaffefilter, affaldsspand og smid det i containeren ved værkstedet
Viskestykker og karklude smides i vaskerummet i kælderen

√ Afrejse
Tøm skabe for madvarer m.m. Krydderier må gerne blive stående.
Tøm køleskab og fryser.
Sluk køleskab og fryser og lad lågen stå åben, hvis ikke andet er aftalt.
Er huset tømt for egne ting?
Er huset tilfredsstillende rengjort inden afrejse.
Er vinduer og døre lukkede og låst
Hæng nøglen tilbage i nøgleboksen
Er der mangler ved huset, noget der ikke virker eller er gået itu, eller er huset ikke
ordentligt rengjort af forrige lejer, så kontakt venligst
Henning Larsen, Kirkebækvej 126b, 8800 Viborg
tlf. 41 63 20 06 . Mail. Henninglarsen2010@live.dk
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