
Guldhøj
Huset - med plads til alle...

Huset er for alle; -foreninger, organisationer, privat-
personer og borgere i alle aldre til socialt samvær... 

Masser af udfoldelsesmuligheder i lyse og venlige rum  
til ethvert behov og til absolut rimelige lejepriser...

-Der er også 
plads til Jer 
på Guldhøj...

Guldhøj - et stort hus på 
1.800 kvardratmeter  

i 3 etager - med plads til alle...

Aktivt medborgerhus...

Hvad er Huset Guldhøj...
Guldhøj er en nystiftet forening der holder til i en del af den 
tidligere Guldhøj Skole. Lokalerne er stillet til rådighed af 
Faaborg Midtfyn Kommune. Foreningen indgår en 
brugeraftale med kommunen.
Huset er tænkt, som et medborgerhus i bredeste hensigt og 
er for borgere i alle aldre i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har 
lyst til fællesskab og samvær...
Guldhøj er et hus i tre plan med 600 m2 på hver etage, hvor 
der er mange faciliteter til rådighed såsom; tidligere gode 
klasselokaler, en flot aula, cafeområde med køkken og flere 
toiletter...
På sigt vil der blive etableret et handicaptoilet og en elevator.

Hvem er vi...
Vi er en nyvalgt bestyrelse på 6 aktive borgere og 2 aktive 
suppleanter, som vil videreføre ”Borgerbandens” flerårige 
arbejde for at få et aktivt hus i byen.. Sammen med en aktiv 
støtteforening / frivillige, har vi allerede været i gang med at 
klar- og rengøre lokaler, som vi forventer, kan tages i brug til 
august / september 2019...

Konceptet
Guldhøj skal være et hus med rum og plads der kan 
tilgodese alle borgere der har lyst til at komme i huset; unge 
der har lyst til fællesskab i et andet miljø, borgere uden 
netværk eller som søger nyt - ældre der er gået på pension, 
-altså et sted, hvor man frit kan komme ”ind af døren” og være 
med i et socialt fællesskab...
Det er et mulighedernes hus og det er planen, at husets café, 
skal have åbent dagligt nogle timer. 
Forskellige  foreninger, organisationer, interessegrupper
og private personer skal kunne leje et lokale til en rimelig pris...
Vores Aktivhus - skal være så åbent, som muligt og møde 
borgere så bredt, som muligt på tværs af alder... Guldhøj

Huset - med plads til alle...
GULDHØJ, Floravej 11, 5750 Ringe

                  husetguldhoj@gmail.com - www.guldhoj.dk 
                CVR: 40217347                         

Vi søger hjælp til
Alle vores idéer og gode intentioner har dog et minus, vi har 
ingen penge endnu - ingen startkapital, og der forhandles 
med kommunen omkring brugerafgift, så jo før vi får klargjort 
lokaler, jo bedre - og en indtægt kan begynde...
Alle lokaler trænger mere eller mindre til renovering, 
Vi føler os derfor nødsaget til at søge  sponsorater og 
donationer udover fonde til de større ting...
Alle bidrag, store som små modtages med tak!
- men al frivillig ”arbejdskraft” tager vi imod med ”kyshånd” !

Guldhøj’s Støtter...

100 kr. for et medlemsskab 2019...

For dem som endnu ikke har meldt sig ind i støtteforeningen 
”Guldhøj’s Støtter” - så er muligheden her: 
Medlemskabet koster
kun 100 kr. for året 2019...
Til foreninger som er interesseret i at komme ind på
Guldhøj, er introprisen i 2019
også blot 100,- kr
for et medlemskab
i foreningen...

Indbetal venligst
til konto:
0828    0001451448

Følg med hvad der sker på Guldhøj:  Send en mail til: 
husetguldhøj@gmail   -og få tilsendt nyhedsbreve...

Folder febr.2019 / JJ

Helene Jakobsen, Næstformand 
Tlf. 30346830/ mail: helene@ravno.dk

 
Troels Stubager, Formand 
Tlf. 28112488/ mail: stubager@midtfyn.net

Ønsker I en rundvisning eller mere information/ kontakt

GULDHØJ, Floravej 11, 5750 Ringe
                  husetguldhoj@gmail.com - www.guldhoj.dk 

                CVR: 40217347                         





I bestemmer selv, hvordan I vil bruge Guldhøj...
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Éngangsleje
Har I behov for et lokale på Guldhøj til et éngangsarrangement, 
kan man leje et lokale for 4 timer eller en hel dag....
Book et lokale på Guldhøj, næste gang...
Lejeåbent: Mandag - torsdag:  8.00-22.00, Fredag: 8.00-17.00 
pris: - se gældende prisliste...

Flergangsleje - brugstid 4 timer...
Har I behov for at leje lokale en fast ugedag, hver- eller  
hveranden uge, har I også her mulighed...  
Aftalen skal indgås for mindst 10 gange pr. år.  
Lejeåbent: Mandag - torsdag:  8.00-22.00, Fredag: 8.00-17.00

Alle lokalerne er forsynet med borde og stole.
Der er el stik og Wi-Fi i alle lokalerne... 
Der er adgang til toiletfaciliteter.
Lejeren sørger selv for klargøring og oprydning, samt lettere 
rengøring / fejning efter brug..
Til flergangs lejerne er der mulighed for at opstille et skab 
til opbevaring af foreningens ejendele, Ved brug for mere 
opbevangsplads finder vi sammen en løsning...

Faciliteter og pligter...

Stort lyst lokale på 124 m2,
(10 x 13 meter)
med plads til 100 personer...
Specielt egnet til større 
arrangementer...
Akustikken er god, da det
tidligere har været brugt til
musiklokale...

Aula -  124 m2

Lille lokale  
- under 20 m2

Stort lokale  
- over 20 m2

Aula -  124 m2

Lille lokale  
- under 20 m2

Stort lokale  
- over 20 m2

Mindre lokaler fra 14 - 20 m2
med plads til en lille gruppe 
5-10 personer...
Dejlige lyse lokaler udstyret 
med borde og stole...
Der er el stik og Wi-Fi i 
lokalerne...

Større lokaler fra 20 - 50 m2
med plads til en større gruppe 
10 - 25 personer...
Dejlige lyse lokaler udstyret 
med borde og stole...
Der er el stik og Wi-Fi i 
lokalerne...

Leje af faste lokaler og depot...
Der er også mulighed for at leje faste lokaler. Egne kontor- 
eller mødelokaler. Som udgangspunkt er lokalerne uden 
møbelering. Lejerne har adgang til toiletfaciliter. Lejeren 
sørger selv for al rengøring. 
Der udarbejdes en lejekontrakt med den enkelte forening.

 
Der er også mulighed for at leje af depot til opbevaring af 
foreningens egendele...

Café Guldhøj

Depot

Vi har et ønske om at Café Guldhøj vil blive et samlingspunkt 
på Guldhøj.  Et sted hvor man ”dumper” ind og mødes til en 
snak og en kop kaffe, - et socialt mødested på tværs af 
foreningerne ...
Vi  har et ønske om at caféen vil få en fast åbningstid, med 
betjening af nogle søde frivillige...
Der vil kunne købes kaffe/te,  måske en kage eller en bolle 
med ost eller pålæg...
Hvis foreningerne ønsker at benytte caféen til arrangementer,
er betalingen en leje på 50% ekstra...
Forplejning kan evt. leveres af caféen, hvis aftale er indgået i 
god tid... 

         

4 timer                    Aula   Lille   Stort
Moduler   Lokale Lokale
 
Formiddag
kl. 8.00-12.00 

Eftermiddag
kl. 13.00 - 17.00

Aften
18.00 - 22.00                     

4 timer                   1 dag Aula   Lille   Stort
Moduler                 14 timer  Lokale Lokale
 
Formiddag
kl. 8.00-12.00                      8.00

Eftermiddag
kl. 13.00 - 17.00

Aften
18.00 - 22.00                     22.00

Priser: 
-Se gældende 
prisliste...
NB! - Der gives 
rabat for aftaler 
over 10 gange...

Foreningens formål er at drive og udvikle huset 
Guldhøj i en ånd af tolerance, nysgerrighed, livslang 

læring, sundhed, åbenhed og varme, 
- så alle er velkomne og føler sig som sådan...


