Kulturgaarden - NØF lokaleudlejning
NØF og NØF Invest har på møde i foråret 2017, som noget nyt besluttet, at Teatersalen samt NØF
Cafeen kan udlejes til festlige lejligheder for medlemmer af NØF.
Teatersalen, med dertil hørende anretterlokale, har plads til 50 personer. Dens placering i 60’er
bygningen giver mulighed for, at I er jer selv.
NØF Cafeen, med anretterfaciliteter, har plads til max. 35 personer. Her kan forventes, at der er folk
ude i rondellen i forbindelse med andre arrangementer.
Fælles for begge lokaler:
Som hovedregel lejes lokalerne fra kl. 08:00 til næste morgen kl. 05:00
Borde og stole til er rådighed.
Service kan lejes hos HIF Vennerne, se i afsnittet under "Anretter lokale samt NØF Cafeen".
Toiletter og udenoms arealer kan benyttes.
Lejer skal være medlem af NØF.
På bestillingsdag overføres et depositum på 500 kr. til NØF konto.
Den samlede leje, minus depositum, betales senest 1 uge forud til NØF konto.
Rengøring på kr. 300,00 tillægges prisen for begge lokaler. Eks.leje af NØF Cafeen, 1 dag, koster i alt
kr. 1200,00. Tilsvarende Teatersalen, 3 dage, koster i alt kr. 1900,00.
Udlejning:
NØF Cafeen, max 35 personer:
1 Dag

kr. 900,00

2 Dage

kr. 1200,00

+ Rengøring

kr. 300,00

Teatersalen, max. 50 personer:
1 Dag

kr. 1000,00

2 Dage

kr. 1400,00

3 Dage

kr. 1600,00

+ Rengøring

kr. 300,00

Ved servering af mad og drikke i vores lokaler på Kulturgaarden, ser vi gerne, at de lokale
leverandører i området bliver benyttet.
Her kan vi nævne Horbelev Hallens cafeteria, Pomlenakke Traktørsted, Horbelev Pizzeria og Min
Købmand i Horbelev.
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Fællesarealer:
Der skal altid være ryddeligt på vores fællesarealer, da Kulturgaarden er åben for alle medlemmer.
Rengøring
Det påhviler lejeren at sørger for, at de lejede lokaler med deres indbo og øvrige faciliteter, kun
udsættes for almindeligt brug, og at lejemålet gennemføres med en god ”husorden”.
Det betyder, at det er forbudt at stå på borde og stole!
Lokalet afleveres ”ryddet” med alt inventar sat på plads og klar til slutrengøring.
For at sikre ens standard omkring rengøring er det besluttet, at der skal betales for slutrengøringen
efter endt leje/udlån. Se pris under Udlejning.
Anretter lokale samt NØF Cafeen:
Du skal selv medbringe viskestykker, klude, skraldeposer/sække, da dette er ikke med i prisen.
HIF Venner har et skab stående på Kulturgaarden med service. Leje af dette skal tillægges
udlejningsprisen af lokalet og betales til NØF, der så efterfølgende afregner med HIF Venner.
Alt inventar i anretterlokale og Cafe er ikke til fri benyttelse.
Toiletter:
Alle toiletter er til fælles brug med Kulturgaardens øvrige brugere. Der vil være toiletpapir, sæbe,
rene håndklæder til fri afbenyttelse.
Flugtveje:
Trappeopgange og flugtveje skal altid være ryddede.
Affald:
Der forefindes grøn container til afbenyttelse. Skulle denne blive fyldt, er det lejerens ansvar at
fjerne overskydende affald.
Kulturgaarden er røg frit.
(Der findes spande udenfor til aske).
Udlejning - henvendelse til NØF Cafeen.
Booking om udlejning sker til:
Maria Hansen, 40 75 11 42 / Info@noef.dk
Betaling for lokale via net bank i Møns Bank:
Møns Bank, reg. Nr. 6140, konto nr. 6048712
Husk at mærke din indbetaling, udlejning samt navn på personen, der lejer lokalet.
Medlemskab af NØF via net bank i Møns Bank:
Møns Bank, reg.nr. 6140 konto nr. 6048712.
Husk at mærke din indbetaling med dit navn og gerne e-mail adresse.
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