Hjemmesiden
Denne hjemmeside vil altid være den der gælder. Det vil sige, står der allerede en bruger, så har
denne 1. prioritet.
Der kan dog ske ændringer, da skydningen altid har 1. prioritet.
Lokalebestillinger pr. 1. januar vil altid være gældende.
Senest den 1. januar laves der en opdatering for det kommende år, og bestillinger efter denne dato
vil kun kunne ske, hvis der er ledige tider.
Ved stævner, skal bruger selv klare forplejning under stævnet.
Dog kan vand og øl købes i køleskab.
Foreninger der afholder stævner eller anden skydeaktivitet, udenfor normale træningstider, skal
bestille og booke baner.
Der vil ikke blive udsendt bekræftelser, men bekræftelsen på lokalebestillingen/banebestillingen vil
være, at den kommer på månedsoversigten. Så det er lejers eget ansvar at kontrollere, at
bestillingen er kommet på hjemmesiden.

Bestilling af lokaler
Der kan kun bestilles lokaler på følgende måde.
bestillingsadressen vil være:
Benyt bestillingssiden eller finn@fiber.dk

Baneleje
Der er ingen baneleje for foreninger ud over deres normale baneleje til Vestereng
Skydebaneforening.

Lokale leje
Hvis en forening skal bruge lokalerne til møder og i forbindelse med stævner er lokalerne gratis.
Medlemmer af en klub der lejer baner på Vestereng til eget brug. Det gælder for vedkommende,
forældre og søskende
500 kr.
Andre
1.500 kr.
Poolbordet må under ingen omstændigheder flyttes.
Konto til overførsel af lokaleleje: Kronjylland:
9335 0002521679
Husk at påføre navn og dato for lokalelejen.

Brikker og koder
Adgangsbrik skal bestille hos finn@fiber.dk og du skal opgive: navn, adresse, telefonnumre, og en 4
cifret kode.
Baner og lokaler lejes kun ud til personer der allerede er i besiddelse af brik og kode.
Vedkommende (kodehaveren) har ansvaret for at lokalerne afleveres i mindst samme stand som
modtaget.
Baner og lokaler kan dog også lejes ud til andre, men kun til personer der selv kan sørge for brik
og kode gennem bekendte, som så har ansvaret for at lokaler åbnes og lukkes. Vedkommende
(kodehaveren) har ansvaret for at lokalerne afleveres i mindst samme stand som modtaget.

Rygeforbud på Vestereng Skydebaner
Der er rygeforbud i alle lokaler på Vestereng Skydebaner.

Rengøring
Der vil ikke blive gjort ekstra rent i.f.m. udlejning til stævner eller anden aktivitet.
Om sommeren vil der normalt blive gjort rent om tirsdagen og fredagen, men der er ingen faste
rengøringstider.
Det forventes, at lejere i forbindelse med fester, selv skal sørge for rengøring i køkken, gange og på
toiletter efter brug, og måske også inden brug, da kriterierne for rengøringsniveauet kan være
forskellige.
Om vinteren bliver der kun rengjort 2 gange om måneden, så her må standarden accepteres uden
diskussion.

