KULTURHUSET-SKYTTEHUSET S/I
UDLEJNING AF LOKALER.
Udlejning til private, foreninger og firmaer samt borgerforeningens medlemmer til møder, fester og andet.
Til borgerforeningens medlemmers egne og nærmeste families private fester ydes rabat ved leje af lokalerne.
Medlemmet skal selv være til stede under det private arrangement.
Booking.
Henvendelse til Svend Aage Andersen tlf. 30 27 16 45
Private.
Med
Priser.
mv.
lemmer
Møde, 4 timer – kun mandag til torsdag; 08-12 eller 13-17 eller 19-23. Ikke fredag, lørdag søndag!
- Lille sal (50 personer) uden brug af køkken og service
600 kr.
600 kr.
- Lille sal (50 personer) men med brug af køkken og service til kaffearrangement
800 kr.
800 kr.
- Store festsal (100 personer) uden brug af køkken og service
800 kr.
800 kr.
- Store festsal (100 personer), men med brug af køkken og service til kaffearrangement
1.100 kr. 1.100 kr.
Fest, 1 døgn, 10:00 – 10:00. Nøgle afhentes på dagen kl 10:00 og afleveres dagen efter kl 10:00
- Lille sal (50 personer).
- Store festsal (100 personer).
- Hele huset (lille sal og store festsal).

1.400 kr. 1.100 kr.
1.700 kr. 1.400 kr.
2.500 kr. 2.000 kr.

Fest, 2 døgn, 10:00 – 10:00. Nøgle afhentes og afleveres efter aftale evt. flere dage før.
- Lille sal (50 personer).
- Store festsal (100 personer).
- Hele huset (lille sal og store festsal).

1.600 kr. 1.200 kr.
1.900 kr. 1.500 kr.
3.000 kr. 2.200 kr.

Skydebanen kan kun lejes i tilslutning til lejearrangement i lille sal eller store festsal.
- Tillægspris for tre 15 m. baner i 2 timer inklusiv geværer og skydeleder/instruktør.
- Patroner til 5 skud.

400 kr.
20 kr.

Depositum. Lejere, som ikke er medlem foreningen, betaler ved lejemålets oprettelse.

500 kr.

Betaling af lejen. Betaling foregår ved Mobile Pay 687198 eller bankoverførsel til Sydbank 8010-1617209.
Dagsprisen for leje af lokalerne, som er gældende på det tidspunkt hvor festen holdes, betales ved udlevering af
nøglerne til huset.
Lejeaftalen er bindende, men ved eventuel afbestilling senest 1 måned før arrangementets gennemførelse, kan aftalen
opsiges og depositum vil blive tilbagebetalt.
Lejemålet er inkluderet lys, vand og varme. Komplet service, glas med mere, som befinder sig i køkken og opvaskerum.
Lejer skal selv medbringe mad - og drikkevarer, duge, servietter, viskestykker, karklude og køkkenruller.
Oprydning og rengøring.
Køkken – gangarealer - toiletter og det/de benyttede lokaler afleveres i opryddet og rengjort stand, og stolene
anbringes på bordene.
Efter fester skal gulvene vaskes.
Der kan træffes aftale om rengøring mod betaling. Nærmere informationer fremgår af opslagstavlen.
Ordensregler.
Ødelagt service og inventar erstattes af lejer.
Der er ingen renovation, lejer skal derfor selv fjerne alt affald.
Musik er tilladt, men musikken skal dæmpes fra kl. 01:00, af hensyn til naboer og husets beboere.
Ved fortsat høj musik og larm efter kl. 01:00 slukkes der for strømmen.

Formand: Viggo Ravn Bakkesvinget 5 Sønderborg.
Tlf. 2155 0585/7352 1484 e-mail: bvravn@stofanet.dk

14. september 2021

