
Kontrakt mellem Det Røde Pakhus & Brugergruppe

VELKOMMEN TIL DET RØDE PAKHUS. 

DET RØDE PAKHUS ER ET BRUGERSTYRET SAMLINGSSTED, HVOR 
KULTURELLE OG MARITIME ARRANGEMENTER KAN FOREGÅ. 
Alle arrangementer skal være offentligt tilgængelige. 

For at kunne bruge Det Røde Pakhus skal du/I være godkendt som brugergruppe af Slagelse Kommune, 
kulturafdelingen.

I kan ansøge Slagelse kommune om at blive brugergruppe ved at sende en e-mail til: kultur@slagelse.dk 

Huset er delvist selvfinansierende, hvilket betyder, at brugerbestyrelsen kan lave indtægtsgenerende 
arrangementer. Brugere, der ikke er godkendt som brugergruppe, kan kun bruge huset i samarbejde 
med brugerbestyrelsen. 

BOOKING OG AFLEVERING 
Brugerbestyrelsen forestår booking af Det Røde Pakhus. 

Ved nøgleudlevering og aflevering af huset efter brug gennemgås huset sammen med en repræsentant for 
brugerbestyrelsen. 

Vi håber I får et godt arrangement, og takker jer for, at netop I med jeres kulturelle aktivitet, er med til at 
skabe liv i Det Røde Pakhus og dets omgivelser. 

Rigtig god fornøjelse. 

Bestyrelsen for Det Røde Pakhus 

www.detrodepakhus.dk   -  Havnevej 10, 4230 Skælskør  -  formand@detrodepakhus.dk 
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VED UNDERSKRIVELSE AF NÆRVÆRENDE KONTRAKT FORPLIGTER 
BRUGERGRUPPEN SIG TIL FLG: 
 
ØKONOMI 
Ingen privatpersoner kan lave indtægtsgenererende arrangementer. Brugergrupper med godkendte 
vedtægter kan dog lave indtægtsgenerende arrangementer med det ønske at styrke foreningens økonomi.  
Udgifter i forbindelse med arrangementer så som myndighedstilladelser, KODA, forsikringer, vagtmandskab og 
lignende afholdes af brugergruppen. 

RENGØRING OG SKADER 
Brugerne er ansvarlige for lokaler og inventar. Det betyder, at brugeren er erstatningsansvarlig ved skader eller 
manglende rengøring. 
Udearealer skal være ryddet og al renovation skal fjernes. 
Evt. skader, ituslået service og inventar eller ting der ikke virker skal meddeles ved aflevering.  
Det Røde Pakhus tager ikke ansvar for effekter, brugerne hensætter i huset. 

Det aftales mellem låner og brugerbestyrelsen, hvornår pakhuset skal afleveres, og de gennemgår sammen 
rengøring og inventar.   
Såfremt huset ikke findes i orden ved afleveringen, kan brugerbestyrelsen bestille et rengøringsfirma til at 
forestå opgaven på låners regning. 

MYNDIGHEDSTILLADELSER 
Brugeren er ansvarlig for overholdelse af regler, som kan forekomme i forbindelse med offentlige 
arrangementer. Politi, brand og fødevaremyndigheder.   
Hvis der udskænkes spiritus ved åbne arrangementer, skal der være en lejlighedstilladelse. Se politi.dk  

Se i øvrigt vedlagte bilag/kontrolliste for: 

1. Rengøring af køkken 

2. Rengøring af sal 

3. Rengøring af entré 

4. Rengøring af toiletter 

Ved spørgsmål, kan du kontakte en af nedenstående bestyrelsesmedlemmer. 

 

KONTAKT INFO DRP: 
Formand: Heidi Falkenstrøm – formand@detrodepakhus.dk 

http://www.detrodepakhus.dk/
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HUSKESEDDEL: 
Har du tømt opvaskemaskinen for vand? 

Har du støvsuget måtterne? 

Har du tømt askespandene? 

Har du rengjort gulvmaskinen? 

Har du bortsmidt kaffefiltrene fra kaffemaskinerne? 

Har du stablet stolene korrekt? 
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BILAG 1 
RENGØRING AF KØKKEN 

� Rengøring af alle bordflader. 

� Rengøring af hvidevarer iht. brugsanvisningerne. 

� Aftørring af vægflade i arbejdsområde m. m. 

� Skraldespande tømmes. Der står 2 affaldscontainere udenfor, en til alm. affald og en til bio-affald. Der 
må ikke sættes sække ved siden af containerne. Overskydende affald bortskaffes af brugeren selv. 

� Gulve fejes/støvsuges og vaskes. 

� Ovn rengøres 

� Øl-anlæg renses og rengøres – kontakt  Thomas fra Harboe med henblik på rensning af anlæg min. 4 dage før: 
30444945
 � Opvaskemaskine skylles og rengøres. 

� Service rengøres og sættes på plads. 

� Toiletter i forb. med køkken rengøres og gulvet vaskes. De øvrige toiletter rengøres. 

� Karklude og viskestykker vaskes og lægges på plads. Alternativt medbringes de hjemmefra. 

RENGØRING AF SAL 

� Salen skal være ryddet og støvsuget ved aflevering. 

� Borde og stole skal rengøres (og evt. sættes i depot efter aftale). 

� Køleskabe aftørres. 

� Skraldespande tømmes 

RENGØRING AF ENTRÉEN/MELLEMGANG 

� Gulv i entré støvsuges/fejes og vaskes 

http://www.detrodepakhus.dk/


Det Røde Pakhus - Skælskør
Havnevej 10
4230 Skælskør

LGM Multiservice - Maglehaven 36 - 4230 Skælskør - Danmark - CVR-nr.: DK-38120603
Tlf.: 23987121 - Mail: lennart@lgmmultiservice.dk - Web: www.lgmmultiservice.dk

Bank: Danske Bank - Kontonr.:3409 / 0012033095 -

Vedr. Priser på div. rengøringer efter aftale.
Rengøring beskrivelse.
- Aftørring af alle tilgængelige vandrette flader i 1.80 cm.
- Aftørring af lodrette flader på inventar, hvis der behov.
- Støvsuge og vaske gulve.
- Sætte ting på plads, borde, stole mm.
- Tømme skrald.

TILBUD

Nr. ........................
Dato ......................
Kundenr .................
Side ......................

Deres ref. ...............
Vor ref. ..................

: 2279
: 13.07.2021
: 20162730
: 1 af 1

: Henning Jensen
: Lennart Gram Michaelsen

Subtotal :

25,00% moms :

Total DKK :

3.750,00

937,50

4.687,50

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 3.750,00)

Nr. Tekst Antal Enhed Stk. pris Pris

1000 Rengøring af køkken inkl. timer og 7,5 stk. 300,00 2.250,00
materialer.

10001 Rengøring af Sal inkl. timer og 3 stk. 300,00 900,00
materialer.

10002 Rengøring af entre. inkl. timer og 1 stk. 300,00 300,00
materialer.

10003 Rengøring af toiletter. inkl. timer 1 stk. 300,00 300,00
og materialer.

Dette tilbud kan benyttes af alle brugere af huset.
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