
 
 

Information til medarbejdere og bevillingsrelaterede om leje af Klithuset 
 

 

 Parkering er tilladt på de anførte områder på græsset. 
 

 Hvis der er sket skader på bygning eller inventar, beder vi jer om omgående at meddele det til daglig le-
der, så skaden - så vidt muligt - kan udbedres inden næste lejemål. Eventuelle udgifter pga. nødvendig 
ekstrarengøring og skader m.v. faktureres efterfølgende. Det gælder også udrykning pga. ”falsk brand-
alarm” forårsaget af f.eks. lysshow med røgmaskiner eller forkert brug af pejsen. Udrykningen koster 
ca. 8000 kr.    

 
 Madelevatoren må kun benyttes af voksne, - og med yderste forsigtighed!! Kopimaskine, TV og DVD be-

des kun benyttet af voksne. Reparationer grundet uforsigtigt brug betales af lejer/bruger. 
 

 Der er adgang til Internet med koden: Klithuset.10 
 
 Legeplads, bålplads og petanquebane kan benyttes på eget ansvar. Der må kun grilles på græsset og 

ikke på fliserne. 
 

 Gummistøvler og snavset fodtøj må så vidt det er muligt ikke komme ind i huset, men skal anbringes i 
forstuen. Sandede fødder bedes skyllet af udenfor, da sand i afløb stopper kloaksystemet. 

 
 Hunde, katte og andre husdyr må ikke medbringes på Klithuset, men gerne i JL-huset og Styrmandshu-

set. 
 

 Undgå unødig støj af hensyn til vores naboer og ifølge politivedtægt. Hold vinduer og døre lukkede, hvis 
der spilles høj musik. 

 
 Der må ikke ryges i Klithuset, Tropehuset, JL-Huset og Styrmandshuset. 

 
 Dyner og hovedpuder må kun benyttes med sengelinned. Det er muligt at leje linned efter aftale med 

daglig leder. Ved brug af sovepose skal man bruge lagen. Dyner, rullemadrasser og puder må ikke ta-
ges med på terrassen eller på stranden. 

 
 Pas på jeres ting. Udlejer kan ikke drages til ansvar for tyveri eller personskader. 

 
 Se i øvrigt plantegning af Klithuset, Tropehuset og JL-Huset på Lauritzen Fondens hjemmeside 

www.lauritzenfonden.com. Det er vores ønske og håb, at I vil respektere ovennævnte husregler, såle-
des at KLITHUSETS mange gæster også fremover kan få mest mulig glæde af huset.                                              
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