MEDBRING SELV
Borddækning:
Duge, Servietter, Lys/Fyrfadslys, Bordpynt, Blomster, Bordkort, Bordplan

ALSLEV FORSAMLINGSHUS

Drikkevarer:
Kaffe, The, Øl, Vin, Vand, Spiritus, isterninger

Køkken:
Forskæresæt, Klude, Viskestykker, Emballage til madrester
Følgende kan evt. lejes af forsamlingshuset:
Viskestykker: 8,00 kr.
Klud:
5,00 kr.
Prisen dækker forsamlingshusets omkostninger til vask af det lejede

NYTTIG INFORMATION
TIL LEJERE AF ALSLEV FORSAMLINGSHUS
Alslev forsamlingshus
6800 Varde
Tlf.
6055 4007
E-mail:
info@alslevforsamlingshus.dk
Bank:
Regnr: 9690 Kontonr: 0000688657

Se kalenderen på
www.alslevforsamlingshus.dk

Læs også om arrangementer på
Facebook.com/Alslevforsamlingshus

OM ALSLEV FORSAMLINGSHUS
Forsamlingshuset ejes af foreningen ”Alslev Forsamlingshus”. Den daglige drift
forestås på frivillig basis af en bestyrelse. Huset er løbende blevet moderniseret
nye toiletter i sommeren 2013, renovering af salene samt etablering af gårdhave i
2015.
MULIGHEDER FOR AFHOLDELSE AF FEST/ARRANGEMENT:
Der er flere muligheder for at afholde en fest eller andre arrangementer i forsamlingshuset. Som udgangspunkt kan der nævnes muligheden for at klare alt selv,
herunder selv medbringe mad og drikkevarer. Forsamlingshuset kan endvidere formidle kontakten til hjælpere til servering m.v., således at lejeren stort set ikke selv
skal foretage sig noget i forbindelse med arrangementet.

PRISER:
Leje hele huset
Store Salen
Lille salen:
Begravelser i salen
Begravelser lille sal
Møde salen
Møde lille salen

3300 kr.
3000 kr.
2000 kr.
2500 kr.
1750 kr.
1500 kr.
1000 kr.

Lejemålet er først indgået når lejen er
indbetalt
Priserne er inkl. Rengøring af huset (excl. køkkenet)
BESTIL FORSAMLINGSHUSET
Ønsker du at bestille forsamlingshuset, eller ønsker du bare at høre mere om dine
muligheder, kan du kontakte:
Rikke Vestergaard på forsamlingshusets telefon: 6055 4007
Henvendelse på hverdage efter kl. 17:00, og i weekenden mellem kl. 10:00 &
18:00

LEJEBETINGELSER:
1. Lejemålet er til rådighed på lejedagen fra Kl. 08.00 til kl. 03.00 (medmindre andet aftales.).
2. Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar. (F.eks. service, ruder, stole, døre, etc.)
Brug af tape og lign. på dørene er IKKE tilladt.
Erstatning betales efter regning.
3. Alslev forsamlingshus er et røgfrit hus. Rygning i forsamlingshuset er derfor ikke tilladt, men kan foregå på udenoms arealerne.
4. Huset skal forlades pænt opryddeligt, og alt affald skal være fjernet.
5. Ved leje af hele huset/store sal til aftenarrangementer, skal der være en
person tilknyttet forsamlingshuset tilstede.

PRAKTISK INFO OM HUSETS LOKALER OG INTERIØR:
STORE SAL
I den store sal er der plads til 150 personer. Brandbekendtgørelsen tillader højst
150 personer. Optimal for gæster mellem 50 – 120 pers
Salen måler 10 x 15 m. Bagest i den store sal er der en lille smal scene (4,2 m bred
og 2,2m dyb), Foran scenen er der et indhak i scenens bredde, der er er 1,8 m
dyb.
Bordene i store sal måler:
1: 90 x 1,80 (15 stk.) ((3 pers på langsiden))
2: 90 x 1,20 (10 stk.) ((2 pers på langsiden))
Bemærk runde borde kan lejes eksternt
LILLE SAL
I den lille sal er der plads til 30-40 personer.
Salen måler 8,9 x 6,2 m (55 m2) Baren kan forholdsvis nemt flyttes til den store
sal, hvis dette skulle være et ønske.
Bordene i lille sal måler:
80 x 1,80 (6 stk.)((3 pers på langsiden))
KØKKENET:
I køkkenet forefindes;
Industriovn, gasovn, gaskomfur med 4 blus, industriopvaskemaskine, industrikaffemaskine, 1 skabsfryser, 4 skabskøleskabe, service til 120 personer.

