
Prisliste for leje af lokaler i Landsbyhuset
Festlokalet (151 m2): Til lokalet hører 18 borde (90 cm * 180 cm) samt 100 stole. Der kan dækkes op
til 100 personer og der er service til mindst 100 personer.

1. Lejen går fra kl. 08:00 til kl. 05:00 den følgende dag og koster 3.300,00 kr. inkl. rengøring. 
Hvis festlokalet er ledig fra kl. 18:00 dagen før, kan lejen starte her mod 550,00 kr. ekstra.
Hvis festlokalet er ledigt frem til dagen efter kl. 12:00, kan lejen slutte her mod 550,00 kr.
ekstra.

2. Lejen går fra fredag kl. 15:00 til mandag kl. 05:00 og koster 5.500,00 kr. inkl. rengøring.

3. Alternativt kan lokalet lejes for 300,00 kr. pr. time plus 700,00 kr. til rengøring.

Derudover skal i alle tilfælde betales et depositum på 1.000,00 kr. ved reservation.

Særligt: Kaffebord efter begravelse (op til 6 timer) koster 1.000,00 kr. (betales ved bestilling). Man
sørger selv for serveringspersonale inkl. kaffebrygning. Skal bestilles hurtigst muligt og er betinget af,
at der er ledigt i Festsalen.

Sportshallen (744   m  2  ) til motionsformål kan lejes for 400,00 kr. pr. time. 
Depositum 1.000,00 kr. betales ved reservation.

Sportshallen (744 m  2  ) til festarrangementer (op til 350 personer) kan lejes for 500,00 kr. pr. time. 
Depositum 2.000,00 kr. betales ved reservationen. 
Ved festarrangementer i Sportshallen opkræves ekstra 1.400,00 kr. til rengøring.
I Sportshallen benyttes banderne (m. specialben) som borde. 
Alle bander er 1,00 m brede og vi har 38 stk. á 2,00 m, 8 stk. á 1,30 m og 4 stk. á 0,70 m i længden.

Festlokalet, Mødelokalet og Sportshallen (op til 350 personer)
1. Kan lejes samlet i 24 timer for 11.000,00 kr. inkl. rengøring.
2. Kan lejes samlet i 1 time for for 660,00 kr. inkl. rengøring (kun i forbindelse med ovenstående).
3. Kan lejes samlet fra fredag kl. 15:00 til mandag kl. 05:00 for 22.000,00 kr. inkl. rengøring.
Depositum 2.000,00 kr. betales ved reservation. 

Mødelokalet (op til 12 personer): 100,00 kr. pr. time eller 500,00 kr. pr. døgn.
Hvis Mødelokalet lejes i forbindelse med leje af Festsalen: 100,00 kr. pr. døgn.

Generelt:
➢ Alle priser er inkl. moms.
➢ Spørgsmål sendes til Landsbyhuset@Gyrstinge.dk.
➢ Lejen skal betales senest 15 dage før lejens begyndelse.
➢ Tjek kalenderen på www.Landsbyhuset-Gyrstinge.dk for ledige perioder og reserver.
➢ Landsbyhuset har ikke spiritusbevilling, så salg af spiritus er ikke tilladt.
➢ Depositum tilbagebetales  efter arrangementet (evt. fratrukket for manglende og/eller ødelagte

genstande).
➢ Ved afbestilling senere end 6 måneder før lejens begyndelse, tilbagebetales depositum ikke.
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