
Hyrup Forsamlingshus 2022 
  

Hyrup d. 1/11 2022 

Kontakt personer: Christian Ravn mob. 24 27 31 29 eller Hans Kjær mob. 51 74 35 43 
Side 1 af 2 

 

Lejepris og huske liste: 
Alle priser er incl. el, vand og varme. Der betales for slutrengøring. 
  
Medlemsbevis er påkrævet ved leje af huset, kan evt. købes ved oprettelse af 
lejeaftale.  
Lille sal incl. køkken: kr.1500 + Akut Energiudgift 200 kr.+ slut rengøring kr. 400 
Hele Huset:              kr. 2500 + Akut Energiudgift 500 kr.+ slut rengøring kr. 600                         
 
Ekstra rengøring pr. time  kr. 150 
Miljø afgift Kloak / Renovation m.m.   kr. 100 
Hygiejne forbrug Håndsprit m.m. kr.  50    
Medlemsbevis for et år:   kr. 100  
Huset dagen før fra kl. 12.00                     kr. 400  
Møde / foredrag mm.: kr. 1000 + slut rengøring kr. 400 
 
I alt 1 døgn = 3850 kr.       i alt 2 døgn = 4250 kr.    Musikanlæg 600 kr. 
 
Der indbetales et depositum på kr.1000 senest 8 dage efter indgået lejeaftale.  
Fast lejeaftale: dag / uge / måned aftales for en periode. (for foreninger etc.)  
 
Ved ungdomsfester, svendegilde m.m. skal der altid være min 2 forældre under 
hele arrangementet, det er også forældrene der er ansvarlig over for huset 
(Lejeaftalen) 
Tag hensyn til naboer, så vi bevarer et godt naboskab. 
 
Ved aflevering:   
Sale og gang:  Fejes - Borde og stole stilles som ved modtagelsen. 

Garderobe:  Fejes og ryddes 

Toiletter Fejes og affald fjernes (madame poser) 

Køkken: Alt service vaskes og stilles på rette plads i bakker og på 
hylder. Gulvet fejes og affaldsposen tømmes. 

Flasker / dåser:  Lægges i containerne 

 
Service (skåle, gryder m.m.) må ikke fjernes fra huset. 
Ovenstående regler skal overholdes og huset skal afleveres til aftalt tid. 
 

Hvis udlejer vurderer at det ikke er afleveret som nævnt ovenfor, betales der for ekstra 
rengøring. 
 

Husk: Går der porcelæn eller andet i stykker, skal udlejeren have besked ved afregningen. 
Det afregnes med dagspris. 
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Mobilepay (+45)   24 27 31 29 
 

Huskeliste: 
 
Toiletpapir, håndsprit til borde 
Viskestykker, klude, køkkenrulle, folie stanniol, plast sække til affald. 
Medbring skåle til evt. overskydende mad, eller plast poser m.m. 
 

Til borddækning: 

Duge, servietter, fyrfadslys, bordpynt, blomster. 
Bord størrelse 6 pers. Længde 180 cm Brede 80 cm 

 

Varme og Lys: 

Lys udendørs parkering mod vej tændes i lille sal i hjørne ved vindue 
 

Parkering bag ved scenen tændes i gang Herretoilet.  
 

Hjælp os med at spare på de dyre energiudgifter. 
 

Varme vi stille varmepumpen på 22 gr. 
 

Radiatorerne stilles normalt i salene på 2 lidt efter ude temperaturen. 
 

Når festen slutter husk at lukke for Radiatorerne og slukke alt lys. 
 
Sluk alle stearinlys og tøm affaldssækken ud i affaldscontainer. 

 

Huset er Corona sikret med håndsprit, skiltning m.m. 

Hold afstand ! undgå smitte !  

 

Vi håber i for en god fest ! 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Husets adr. Øsby Næsvej 154, 6100 Haderslev 

 
 


