
Retningslinjer for leje af ”Det gamle cafeteria” 

Når du lejer det gamle cafeteria er det på forsamlingshus basis. Det betyder at du 

som udgangspunkt selv stå for det hele. Det er dog muligt også at købe 

totalarrangementer – disse aftales individuelt alt efter kundens ønsker og behov.  

Dette er muligt at bestille mad fra Gormshallens køkken, til gode priser.  

Service, stole, borde til 60 personer, karklude, viskestykker, opvaskemiddel, 

kaffefilter, affaldssække, toiletpapir samt håndaftørringspapir og håndsæbe er inkl. I 

lejeprisen. 

Lokalet er godkendt til max. 60 siddende gæster.  

Lejeperioden er fra kl. 08 på arrangement dagen til kl. 06 næste dag. Det er muligt at 

tilkøbe ekstra tid til både oprydning og opdækning, dog kun hvis lokalet er ledigt de 

opadliggende dage ved booking. Dagen før fra kl. 15 eller dagen efter til kl. 14 

Depositum betales ved booking   1000 kr.  

Leje pr. arrangement fra kl.08-06  2000 kr.  

Ekstra tid opdækning/oprydning pr. dag 500 kr.  

Obligatorisk slutrengøring   500 kr.  

Brug af hallen i forbindelse med leje af lokalet, dog kun muligt hvis hallen er ledig. 

Kan bookes tidligst 14 dage før.   500 kr.  

 

Bookingen af lokalet er først gældende når depositum er indbetalt via MobilePay på 

79157 - GORMSHALLEN udlejning, med navn og dato for arrangementet. Efter 

indbetaling af depositum fremsendes en kvittering for betaling og en faktura for 

lokaleje samt obligatorisk rengøring, som skal være betalt senest 8 dage før 

arrangementet.  

Aflyses arrangementet mindre end 4 uger før – tilbagebetales depositum ikke.  

 

 



Efter udlejning skal følgende udføres af lejer  

• Stole skal stables, 12 stk. på hver vogn. Stilles i depotrum gangen. Tjek at 

stolene er børsten af for krummer mm. 

• Borde skal tørres af, pakkes sammen og stilles på plads i depotrum i gangen. 

• Skraldespande tømmes og affalds smides i container på p-pladsen.  

• Glasflasker kan afleveres i glascontainer i affaldsskuret på p-pladsen.  

• Papkasser kan afleveres sammenklappet i affaldscontainer på p-pladsen. 

• Alt opvask skal være rengjort og sat på plads. Glas skal sorteres i de rigtige 

kasser.  

• Køkkenborde skal aftørres.  

• Ovn, komfur og kaffemaskine skal aftørres efter brug.  

• Opvaskemaskinen slukkes og rengøres i følge vejledningen. 

• Er disse punkter ikke opfyld trækkes der 250 kr. i depositum pr. time for 

ekstra oprydning.  

Er uheldet ude og der smadres et glas eller en teske smutter med affaldet ud 

takseres det efter følgende takster.  

• Glas   20 kr. pr. stk. 

• Tallerkner   35 kr. pr. stk. 

• Bestik  10 kr. pr. del 

• Vandkander  40 kr. pr. stk. 

• Termokande  100 kr. pr. stk.  

• Glasskåle  25 kr. pr. stk. 

• Ildfaste fade  200 kr. pr stk.  

• Øvrige genstande vurderes individuelt i forhold til nyprisen. 
 

 


