Udstillings- lejevilkår i Rådstuen
Nøgle
Hvis det omhandler udstilling, udleveres nøgle tidligst på lejedagen mellem kl. 9.00 og 10.00 og afleveres
senest kl. 21.00 på sidste udstillingsdag. Hvis ikke andet er aftalt hentes og afleveres nøgle hos: Husvært,
John Lefland, Hammershusvej 5, 3770 Sandvig - tlf. 50904694 - E-mail; j.lefland@mail.dk.
Ved leje af Rådstuen til privat arrangement udleveres nøglen efter aftale.

Plakatstander - flagning
Der forefindes plakatstander til at sætte ud foran indgangen, med mulighed for at isætte plakat i størrelse
A2 = 40 x 58 cm. Her kan der blandt andet stå reklame, åbningstider mv. Det kan hejses flag ved skansen.
Flaget ligger i rengøringskab. Stander samt flag skal sættes ind og nedtages til natten.

Faciliteter
Der er køkken med 1 køleskab, 1 komfur med ovn og 4 keramiske plader, 1 opvaskemaskine, 2
kaffemaskiner samt elkoger. Der er borde, stole samt service til 40 personer.
Der må ikke laves varm mad i køkkenet. Ovnen og de keramiske plader kan bruges til at holde bragt mad
varm. Man kan f.eks. ved bestilling i god tid få bragt varme retter ud fra de lokale restauranter i AllingeSandvig.

Ordensregler ved leje af Rådstuen.
Ingen musik eller støjende adfærd efter kl. 01.00
Ved børne/ungdomsarrangementer skal der altid være 1 voksen tilstede.

Rengøring
Rummene, køkken samt entre og toilet skal modtages og afleveres rent og ryddeligt.
Køleskab og opvaskemaskine tømmes.
Vindueskarme tørres af og alle gulvflader fejes.
Udstiller/lejer sørger for at bortskaffe affald. Der forefindes affaldsstativ udenfor ved fortællebænken.
Husk at slukke for lys og levende lys.
Efter endt udstilling samles podier langs en væg.
Hvis rengøringen er mangelfuld opkræves ekstra 500,00 kr.

Ophængning - podier
Ved ophængning på væg benyttes KUN galleriskinner og de tilhørende ophængningssnore. Hver snor kan
maksimum belastes med 12 kg. Benyt derfor 2 snore ved større billeder, relief og lignende. Der forefindes
ophængningssnore i værktøjskassen i rengøringsrummet. Der må ikke opklistres mærkater på de kalkede
vægge (kalken ryger af).
Der forefindes følgende udstillingspodier:
4 stk. 1,0 m x 0,3m x 0,3m
2 stk. 0,6m x 0,6m x 0,6 m
2 stk. 0,8m x 0,6m x 0,6m
Udstillingsrummet er på 55 m2 og har 6 dybe vindueskarme på ca. 1 m bredden x 0,5 meter i dybden og
der står et bord i rummet som måler ca. 1.6 m x 0,9 m.
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