Information om

BJERREBY FORSAMLINGSHUS
Bjerreby Sogns Borgerforening blev stiftet den 11. februar 1970.
Foreningens formål er, at varetage borgernes fælles interesser og kulturelle
virke samt videreføre Bjerreby forsamlingshus.
Bjerreby Forsamlingshus er et ”nøglehus”, hvilket vil sige, at man lejer
huset uden vært/værtinde. Dette betyder i praksis, at lejeren selv står for alt,
hvad der hører til, for at afholde et arrangement.
Der er dog mulighed for at få gode råd og vejledning, samt at blive henvist
til kvalificeret køkken- og serveringspersonale. Ring og hør nærmere.
Forsamlingshuset er velegnet til mange formål f. eks. familiefester foreningsarrangementer - firmafester - mødevirksomhed og meget andet.
Forsamlingshuset har service til ca. 100 personer. Og borde, i salen 18 stk
180x80 cm & 4 stk 120x80 cm, og i stuen 8 stk 180x80 cm.
OBS! Huset er godkendt til max 150 personer.
(og det er incl. evt. persnale og musik m.m.)
Hvis De ønsker at lave æresport, kan der stilles stativ til rådighed.
Men husk æresporten skal være fjernet senest efterfølgende dag kl. 8.00.
Såfremt huset ikke efterfølgende er udlejet kan der dispenseres, men kun efter
forudgående aftale. Flag til den udendørs flagstang må ligeledes benyttes.

Slutrengøring (gulvvask af lejede lokaler og rengøring af kummer på toiletter)
foretages af borgerforeningen.
Man lejer huset på telefon 25 48 44 12 - træffes efter kl. 18.00
Udlejningspriser pr. 1/5-2012
depos

Hele huset
Salen med køkken
Stuen med køkken
Hele huset, kort arr. max 6 timer
Salen m/køkken, kort arr. max 6 timer
Stuen m/køkken, kort arr. max 6 timer
Salen u/køkken og kælder, kort arr. max 4 timer
Stuen u/køkken og kælder, kort arr. max 4 timer
Depositum, 75% af lejepris
Rabat på leje:
Hverdage (mandag til torsdag)
"Dagen" før el. efter (max 24 t evt. mindre)
Borddæk. før el. opryd. efter - kan ikke res.
Andet: pris aftales

2.100 kr
1.650 kr
1.500 kr
1.400 kr
1.100 kr
1.000 kr
550 kr
500 kr

+ 1.575
+ 1.235
+ 1.125
+ 1.050
+ 825
+ 750
+ 410
+ 375

÷ 10 %
÷ 70 %
200 kr

Forsamlingshuset er røgfrit. OBS, der er indrettet rygerum i kælderen.

Man skal være mindst 18 år og medlem af Borgerforeningen for at kunne leje
Forsamlingshuset. Medlemskontingent pr. år: Husstand 120 kr, enlig eller
pensionister 60 kr. Lejepriser og kontingent er incl. moms, depositum er
momsfri.

Reservation af forsamlingshuset foretages på tlf. 2548 4412, ligeledes aftales
hvornår og hvordan udlevering og aflevering af nøgle skal foregå.

Det lejede er til rådighed fra kl. 8.00 til kl. 6.00 den efterfølgende dag.
Ved kortere arrangementer aftales tidsrum.

Det er ikke tilladt at fremleje forsamlingshuset.
Det er lejers ansvar at orientere sig om husets udstyr - hvad der er til rådighed,
hvordan det betjenes og hvordan huset skal efterlades.
Se i folderen ”HUSKESEDDEL” hvad du selv skal have med og hvad du selv skal
gøre inden huset forlades.
Undgå venligst at benytte ikke lejede lokaler, tilsmudsning eller anden synlig
benyttelse vil medføre krav om ekstra betaling.

OBS, ved kort arr. u/køkken og kælder er kun "handicapindgangen"
- th mod gaden - og kun "handicaptoilettet" til rådighed
OBS, Scenen må kun benyttes efter forudgående aftale, og ophold bag
scenen er ikke tilladt.
Såfremt huset er ledigt umiddelbart før eller efter lejeperioden, kan der - mod
betaling - gives adgang til borddækning indtil 24 timer forud eller oprydning
indtil 12 timer efter. Men kun efter forudgående aftale - kan ikke reserveres.

Huset har trådløst internet, højtaleranlæg med trådløs mikrofon og CD-afspiller
samt projektor - kan benyttes efter aftale.

INFORMATION
Lejekontrakt og indbetalingskort samt folderne "INFORMATION" og
"HUSKESEDDEL" udsendes straks efter reservation. Inden ca 20 dage skal
underskrevet lejekontrakt returneres og 20 % af huslejen samt evt.
medlemskontingent indbetales (refunderes ikke ved afbestilling). Restleje og
depositum skal indbetales senest 2 mdr. før lejedato.
Ved reservation 3 mdr. el. mindre før lejedato skal hele beløbet indbetales og
underskrevet lejekontrakt returneres senest 2 mdr. før lejedato.
Ved reservation kort før lejedato skal betaling m.m. ske straks (evt. aftales).
Ved kort arrangement kan depositum undlades, hvis mindst 1 person fra
Borgerforeningens bestyrelse er tilstede.
Ved afbestilling efter at hele lejen m.m. er indbetalt, tilbagebetales evt.
depositum og halvdelen af lejen.
Lejer er erstatningspligtig for skader på forsamlingshuset og inventar. For mangelfuld oprydning og/eller rengøring er lejer pligtig til at betale 240 kr pr. time.
Efter lejemålet returneres depositum evt. modregnet som beskrevet herover.
Evt. skyldig medlems-kontingent modregnes også i depositum.
Hvis modregning er større end depositum, er lejer pligtig straks at indbetale
forskelsbeløbet.
Der må ikke forhandles øl, vin og spiritus under arrangementerne, medmindre
der er indhentet lejlighedsbevilling hos politiet.

Vi ønsker dig/jer en god fest! - Borgerforeningen
www.bjerreby.dk
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