
 
          FOR BRUGERE AF STENLILLES JAGTFORENINGS KLUBHUS OG OMRÅDE 

 

1. Husene og området skal behandles med respekt, så der ikke sker skade på bygninger og 

inventar. 

2. Sker der skade på bygninger eller inventar skal du oplyse dette til formanden eller til 

bestyrelsen.  

3. Det er støjdæmpende loft. Man må ikke sætte stifter, søm, tape eller lignende 

på loftet og ej heller på væggene. 
4. Gryder, skåle, fade, bestik, kopper og tallerkner og andet husgeråd må ikke fjernes fra 

husene. Har du rester af mad mv. skal du selv medbringe emballage til opbevaring og 

transport. 

5. De nye borde og bænke må ikke flyttes. 

6. Hvis der skal bruges en grill skal den stå i småstenene. 

7. Det er tilladt at benytte køleskab og fryseskab i det lille hus. Når dit arrangement er færdigt 

skal du sørge for at køle- og fryseskab er tømt. 

8. Brugere af husene skal sørge for, at almindeligt husholdningsaffald lægges i 

affaldscontaineren. Er der ikke plads i containeren skal affaldet tages med. 

9. Der må ikke stilles affald ved siden af containeren, da ræve m.v. roder heri. 

10. Flasker og metaldåser må IKKE lægges i affaldscontaineren. 

11. Brugere af husene skal selv sørge for at flasker og metaldåser bliver fjernet.  

12. Efterladenskaber fra hunde skal samles op i ”prutteposer” og lægges i affaldscontaineren 

eller skraldespandene. 

13. Når husene forlades tørres bordene af. Stolene i det lille hus lægges op på bordene. I det 

store hus tørres bordene af og stolene samles og stables.  

14. Alt brugt bestik, kopper, tallerkner, glas m.v. skylles af hvorefter det vaskes i 

opvaskemaskinen og sættes på plads i skabene.  

15. Varmepumperne må IKKE slukkes, men skal stå på 17 grader i begge huse.  

16. Vinduer og døre skal være lukket og låst når husene forlades.  

17. Udendørs belysning skal slukkes når adressen forlades. 
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