”Gildehuset Sankt Agnes” er et gilde- & spejderhus, som gildebrødre i
Sct. Georgs Gilderne samt divisionsledelsen i Kongslejre division (DDS)
har fortrinsret til at benytte.
A. Prioritering for brug af huset.
1. Gildebrødre i Sct. Georgs Gilderne til gildearrangementer.
2. Divisionsbestyrelse- & ledelse i Kongslejre division til spejderarrangementer.
3. Huset kan udlejes til andre arrangementer, når deltagerne er:
a. Gildebrødre i Roskilde gilderne.
b. Aktive spejderledere fra alle spejderkorps i Roskilde Kommune til
spejderarrangementer.
c. Den bosiddende klan.
d. Naboer med bopæl på ”Sankt Agnes”.(Adresse Sankt Agnes 2 A og 2 C eller
Sankt Agnes Vej 1+3+5)
Lejer af huset skal selv deltage og har ansvar for at huset efterlades i opryddet og
rengjort stand!
B. Betaling for brug af huset.
1. Gilde- & spejderarrangementer i.h.t. pkt. A.1. og A.2. er uden beregning.
2. Ved andre arrangementer i.h.t. pkt. A 3 a, der betales 400,- kr. pr. gang
dag/aften (mandag til torsdag).
A 3 b, c, d, betales 500,00 kr. + forbrug 300,00 kr. pr. gang/dag/aften
(mandag til torsdag).
3. Udlejning i weekends(fredag/lørdag/søndag) betaler A 3 a 1.000,00 kr.
og A 3 b, c, d betaler 2.000,00 kr. + forbrug 500,00 kr.
C. Parkering.
1. Foregår på Sankt Agnesvej eller Frederiksborgvej!
2. Af- & pålæsning kan foregå ad indkørslen til Sankt Agnes 2 B!
D. Brug af lokalerne.
1. Inventaret i mødelokalerne genopstilles efter endt brug i.h.t. ophængte tegninger.
2. Rengøring udføres i benyttede lokaler samt køkken, toiletter, gang og garderobe.
3. Affald anbringes i udvendige container, husk der skal sorteres.
4. Opvask foregår ”i hånden” eller opvaskemaskine.
5. Opvarmningen af huset bliver klaret med varmepumper.
fra 1. oktober – 1. april, kan varmen
tændes via SMS: 30 98 78 32 skriv HEAT 22,
når lokalet forlades send SMS: 30 98 78 32 Skriv HEAT 18
6. Der tændes/slukkes for varmt vand i køkkenet.
7. Der må ikke overnattes i huset.
E. Bålpladsen må kun benyttes under voksnes opsyn. Papir må ikke bruges til
optænding.
F. Nøgle til huset udleveres af udlejer og skal afleveres umiddelbart efter brug.
Ved bortkomst af nøgle erstatter lejer udgifter til udskiftning af hele nøglesystemet.
Hvis reglerne for leje at Gildehuset ikke bliver overholdt - er det slut med at leje huset.
Udlejer: Hanne Christensen, Fjordvej 2 B, 4000 Roskilde
Tlf.: nr. 42 40 72 46
E-mail: hp-samba@mail.tele.dk

