Prisliste
Hele huset

kr. 2.300,00

Store Sal

kr. 1.800,00

Lille sal samt stue

kr. 1.800,00

Velkommen til
Skibbild–Nøvling Forsamlingshus

Begravelser, møder og lignende:
Store Sal

kr.

1.000,00

Lille Sal

kr.

1.000,00

Ungdoms fest

kr.

4.600,00

Kapacitet:

25 – 125 personer ved middag
25 – 150 personer ved kaffe

Udlejning af: Borde: 15 stk hentet og bragt á
Stole 125 stk hentet og bragt

a

kr.

15,00

kr

6,00

Udlejning: Tlf.: 228 228 48
www.skibbild-noevling.dk
e-mail: forsamlingshus@skibbildnoevling.dk

Overnatnigsmugligheder Skibbild bed-and breakfast.Odinsvej 14 Skibbild
Birgitte Jeppesen tef.2681 8788 mail.birgitte@skibbildbb.dk

Bestyrelsen: Formand: Bent Andersen Næstformand: Jette Nowack
Kasserer: Svend Aage Knudsen
Menig medlemmer: Karsten Medom og Henrik Skeldal Ritz

Hvor mennesker mødes

Før brug
Efter brug
Rådighed:

Lejer har rådighed over huset fra kl. 8.00 og
skal være ude igen senest kl. 5.00,

Køkkenet:

Køkkenet skal være rengjort og fejet
Ovn og køleskab skal rengøres.

hvis ikke andet er aftalt.
Bordopstilling:

Lejer opstiller selv borde og stole efter ønske.

Salene:

Stolene stables, bordene tørres af og
gulvene fejes. (Vaskes hvis de er fedtede)

Der forefindes flere forslag til bordopstilling.
Bordplaner:

Det er tilladt at hænge f. eks. Bordplan op på

Vinduer/døre:

er lukket og låst, samt alt lys slukket.

døren, men dette skal foregå med tape, og
skal fjernes af lejer.
Runde Borde:

væk

igen efter brug i den dertil beregnede

vogn.
Æresport:

Rengøring:

Forsamlingshuset sørger for gulvvask,
støvsugning og rengøring af toiletter.

Ved brug af runde borde, skal samlevejledningen følges. Man skal rydde bordene

Der forefindes en æresport der passer til huset.
Skal rengøres efter brug af lejer

Flag:

Der forefindes flag og flagstænger.

Meddelelser:

Det meddeles til udlejer, hvis noget fra huset
skulle gå i stykker.
Der må ikke fjernes noget fra huset.
Sæt ikke levende lys i vinduerne.

Bestyrelsen: Formand: Bent Andersen Næstformand: Jette Nowack
Kasserer: Svend Aage Knudsen
Menig medlemmer: Karsten Medom og Henrik Skeldal Ritz

Lejer har ansvaret for at vinduer og døre

Skibbild-Nøvling Forsamlingshus er en selvejende
institution.
Forsamlingshuset drives primært ved frivillig arbejdskraft, derfor opfordres husets brugere til at overholde
ordensreglerne.
Ved at overholde reglerne og ved fælles hjælp kan alle
befinde sig godt i dette hus.
På forhånd Tak
Bestyrelsen

