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Aale Forsamlingshus

Udlejningspriser pr. 1. juni 2021
Depositum - almindelig fest kr. 1.000,00
Depositum - ungdomsfester kr. 5.000,00
Hele huset kr. 2.300,00
Store sal kr. 1.600,00
Lille sal kr. 1.000,00
Miljøafgift pr. person kr. 10,00
Ønskes der dagen før at være mulighed
for at dække bord, forberede mad etc. kr. 500,00

Alle priser er inkl. gulvvask i salene.
Alle priser er inkl. moms og der tages forbehold for evt. prisændringer.

Depositum
Vær opmærksom pa+ , at det ikke er muligt at leje Aale Forsamlingshus til afholdelse af efterskolefester, 
skoleafslutningsfester og lignende for unge mennesker, hvis de ikke har relation til Aale Sogn. Det vil 
sige, at den voksne ansvarlige for arrangementet skal være bosiddende i Aale by eller opland. Ved 
disse ungdomsfester er der et depositum pa+  kr. 5.000,-. 

Tilbagebetaling af depositum
Depositum fratrækkes den endelig faktura for lejen af Aale Forsamlingshus. Dog ekskl. fradrag for 
eventuelle skader pa+  inventar, der opgøres ifølge erstatningsprislisten. Ligeledes vil der være trukket 
oprydnings- / rengøringsgebyr, hvis dette ikke er udført fyldestgørende.

Erstatningspriser

Porcelæn - kop, tallerken, tekrus kr.      25,00 pr. del
Glas - vin, vand, snaps, portvin, cognac, champagne, portions, øl kr.      25,00 pr. del
Bestik kr.      15,00 pr. del
Glasska+ le, mindre kr.      25,00 pr. del
Glasska+ le, store kr.      50,00 pr. del.
Sukkerska+ l, flødekande, vandkande, sauceska+ l kr.      35,00 pr. del
Røreska+ l, sta+ l fade, sta+ l ska+ le, porcelænsska+ le Kr.      50,00 pr. del
Ildfast fad Kr.      50,00 pr. del
Termokande kr.    100,00 pr. stk.
Gryde, pande, plade til ovn kr.    250,00 pr. stk.
Glasvase kr.    300,00 pr. stk.
Stol kr.    500,00 pr. stk.
Rude kr. efter regning

VVS kr. efter regning

Lampe kr. efter regning
Rengøring af køkken kr.     500,00
Rengøring af gulve - ekstra ordinært kr.     500,00
Oprydning - ekstra ordinært Kr.    500,00
Sortering af affald – ekstra ordinært Kr.    500,00
Oprydning / tømme ”ryger-krukke” uden for Kr.    500,00
Ekstra rengøring efter konfetti, ris, peber kanel etc. Kr. 1.000,00



Aale Forsamlingshus

Lejebetingelser
* Lejer (SKAL være myndig), hæfter altid for skader og hærværk, i og omkring Aale Forsamlingshus i
  hele lejeperioden.
* Lejeperioden ga+ r fra kl. 8.00 morgen til kl. 7.00 den efterfølgende dag, hvor huset skal være ryddet 

og køkkenet rengjort. Ønskes ekstra dag er det fra kl. 12.00 dagen før.
* Nøglen kan - hvis muligt - udleveres dagen før lejeperioden indledes.
* Bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme og besigtige festen.
* Der ma+  ikke være flere end 150 personer til stede pa+  en gang i Aale Forsamlingshus – dette fore-

skrives fra Brand og Redning.

Bordstørrelser
Der er 23 rektangulære borde i størrelsen:
B: 90 cm
L: 180 cm
Der er 6 rektangulære borde i størrelsen:
B: 90 cm
L: 130 cm
Der er 6 6-kantede plader, hvor der kan sidde 2 personer ved hver kant = 12 personer pr. plade. Disse 
plader ligges ovenpa+  de ”sma+ ” rektangulære borde.
Disse 6-kantede plader har en diameter pa+  170 cm.

Ordensregler
* Ophold ma+  kun finde sted i de lejede lokaler.
* Der ma+  IKKE smides/affyres nogen form for konfetti i og udenfor Aale Forsamlingshus. 

Hvis dette alligevel sker, vil der blive opkrævet for ekstra rengøring.
* Der ma+  IKKE smides/kastes med ris o.lign i og udenfor Aale Forsamlingshus.

Hvis dette alligevel sker, vil der om nødvendigt blive krævet betaling for slibning og lakering af 
gulvene. 

* Der ma+  IKKE bankes pa+  porcelænet.
* Søm, tegnestifter o.lign. ma+  ikke anbringes pa+  borde, stole, vægge eller loft.
* Der ma+  IKKE bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport..
* Der ma+  IKKE hældes alkohol pa+  gulvene.

Skulle uheldet være ude SKAL det straks fjernes fra gulvene.
* Det er forbudt at ryge i huset. Der henvises til udendørs rygning.
* Fyrværkeri er strengt forbudt.

Anvendelse af huset i øvrigt
Du kan frit anvende husets lejede lokaler og faciliteter.

Der ma+  selvfølgelig ikke fjeres effekter fra huset, men du er velkommen til at medbringe supplerende 
køkkenservice, genstande og udsmykning. 

Varme
Styringen af varmetermostat pa+  væggen til højre ved indgangen til den Store sal. 
Du følger anvisningerne der, og/eller kigger i informationsmappen, der ligger i køkkenet 

Medbring selv
Du skal selv medbringe 
* ha+ndklæder, viskestykker, karklude
* opvaskemiddel, klare affaldsposer
* køkkenrulle, toiletpapir
* salt & peber til bøsserne, sukker, mælk/fløde
* duge, servietter, lys, bordpynt, pynt
* emballage til madrester
* supplerende køkkenservice

Mangler der noget af husets inventar vil der blive opkrævet betaling (se erstatningsprisliste).



Aale Forsamlingshus

Handicaptoilet & puslerum
Der forefindes handicaptoilet samt puslerum.
Der er handicapvenlig indgangsparti/rampe. 

Forsikring
Itusla+et service m.m. skal erstattes (se erstatningsprisliste).

Aale Forsamlingshus hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor til, at gaver 
o.lign. fjernes samme aften som festen holdes.

Aale Forsamlingshus har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke personer, 
som ma+ tte komme til skade under udlejningen - herunder medhjælp i køkkenet, ved servering m.v.

Betjeningsvejledninger
Der er betjeningsvejledninger til flere af maskinerne i Aale Forsamlingshus i informationsmappen, 
men hvis der opsta+ r problemer kan nedensta+ ende kontaktes:
Husets telefon mobil 3031 3620

Parkering
Gæsterne ma+  gerne parkere pa+  parkeringspladsen ved kirken, hvis der ikke er gudstjeneste.

Musikstøj
Enhver musikudøvelse SKAL altid være tilpasset forholdene. Musikken dæmpes kl. 24 og døre og 
vinduer SKAL være lukket, sa+ ledes at det ikke generer naboer og nærmeste omgivelser.
Det skal pointeres at festen SKAL holdes indendørs.

Ansvar
Lejeren har det fulde ansvar for sine gæsters opførsel og handlinger. Der skal vises hensyn til byens 
beboere, forsamlingshuset og dets haveanlæg.

Affaldssortering
I Aale Forsamlingshus skal der sorteres affald. Der er container til følgende kategorier:
Madaffald (organisk) – plastfolie – pap & papir – jern & metal – brændbart – flasker.
Det er vigtigt, at affaldet bliver sorteret korrekt. Der forefindes en mappe i forsamlingshuset, hvor der 
er mere beskrivelse af, hvad de forskellige container ma+  indeholde. 
Sorteres der ikke efter forskrifterne, og bestyrelsen skal sortere dit affald inden afhentning, medfører 
dette et ekstra gebyr pa+  kr. 500,00, der bliver pa+ lagt endelig faktura. 
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Rengøring lejeren selv skal sørge for

Køkkenet
* ALT service, glas og bestik SKAL skylles af inden det sættes i opvaskemaskinen.

* ALT service, glas og bestik SKAL tjekkes for madrester og tørres af med rene viskestykker, inden
det stilles pa+  plads. 

* Komfur og ovn SKAL rengøres.

* Fryser og køleskabe SKAL tømmes, rengøres og slukkes.

* Termokander SKAL tømmes og rengøres.

* Kaffemaskiner SKAL slukkes, tømmes og rengøres.

* Køkkenvaske og køkkenborde SKAL være rengjorte.

* Madrester i køkkenvaske ma+  IKKE skylles ud i afløbet, skal i container til madrester.

* Opvaskemaskinen SKAL tømmes for vand, renses for madrester og rengøres.

* Køkkengulvene SKAL fejes grundigt og efterfølgende SKAL køkkengulvene vaskes grundigt.

* Gulvene i baggang og kantine SKAL fejes grundigt og efterfølgende SKAL gulvene vaskes grundigt.

Generelt
* Borde og stole SKAL rengøres og anbringes som forefundet ved lejens pa+begyndelse. 

* Gulvene i forgang, toiletter og salene skal fejes, og evt. alkohol skal fjernes/tørres op. 

* Alt affald skal sorteres. Der skal sorteres i de kategorier, hvortil der er affaldscontainer. 
Se udførlig sorteringsvejledning, der forefindes i forsamlingshuset.
Husk affald pa+  toiletterne. Husk rydde op/feje ude foran samt tømme ”ryger-krukken”. 

* Tomme flasker smides i flaskecontainer pa+  parkeringspladsen.

* Evt. æresport tages ned og ryddes for pynt. Dette pynt ma+  ikke ligges som affald hos forsamlings-
huset. Dette pynt skal lejer selv bortskaffe.

* Alt lys slukkes na+ r forsamlingshuset forlades.

* Skrue helt ned for varmen pa+  termostaterne over døren inde i salen.

* Dørene lukkes til køkkenet og toiletterne.

* Alle vinduer lukkes og yderdøre la+ ses.

HUSK !
Aale Forsamlingshus drives af frivillige i lokalsamfundet. 

Udlejning af huset er ingen overskudsforretning, men medvirker til at driften hænger sammen. 
Derfor opfordrer vi dig og dine gæster til at aflevere huset i samme stand som I modtager det.

Nogen har været her !
Andre kommer efter dig !

Behandl derfor Aale Forsamlingshus med omtanke !
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