
Få en leje aftale med Guldhøj... 
Mere information kontakt  
Helene Jakobsen, 
tlf. 30346830 / mail : Helene@ravno.dk 

eller Troels Stubager,  
Tlf. 28112488, Mail: stubager@midtfyn.net

  

 pris pr.     4-7            8 - 
 time     timer            timer 

 125,-   

 50,-  

 40,- 
 

 25,-   
 

Aula -  124 m2Aula -  124 m2

Stort lokale  
- over 50 m2

Mellem lokale 
20 - 49 m2

lille lokale  
-under 20 m2

Leje pris pr. time..

Priser 
DKK

(= 120,-)

Foreningskontinget
For at leje sig ind på Guldhøj kræves et 
Medlemskab i foreningen Guldhøj ..
Foreningsmedlemskab for 2019 er kun 100 kr.

I bestemmer selv, hvormeget og 
hvor lidt I vil bruge Guldhøj...
Har I behov for et lokale på Guldhøj til et 
éngangs-arrangement, eller en fler-gangs leje, 
f.eks. en fast ugedag, hver uge eller hver anden 
uge...
Lejeåbent: Mandag - torsdag:  8.00-22.00, 
Fredag: 8.00-17.00 eller efter aftale... 

GULDHØJ, Floravej 11, 5750 Ringe
husetguldhoj@gmail.com - www.guldhoj.dk
CVR: 40217347
Bank: 0828   0001451448

Brugstid 
Minimumslejetid er 2 timer. 
Ved heldagsleje , råder man over lokalet fra 
kl. 8-22 de første 4 dage i ugen eller 
fra 8-17 på fredage... 
Heldagsberegning er for 8 timer.

Borde og stole 
Lokalet er forsynet med et antal borde og stole, som 
er tilpasset lokalets størrelse.

Toiletfaciliteter 
Der er adgang til husets toiletfaciliteter.

Opbevaringsfaciliteter
Der er mulighed for at opstille et skab til 
opbevaring af foreningens egendele. Ved brug for 
mere opbevaringsplads finder vi ud af det...

Rengøring 
Lejeren sørger selv for klargøring og oprydning, 
samt lettere rengøring/ fejning efter brug...
Benyt venligst husets ”rengøringsvogn”...
-Forlad venligst lokalet i samme stand, som I  
modtog det...

Internet/ Wi-Fi
Der er adgang til Internet/Wi-Fi i de 
fleste lokaler på Guldhøj... 
En god internetforbindelse er vægtet højt...

Projektor og Whiteboard
I lokalerne C4 og C5 er der installeret  
Whiteboard med projektor. 
Hvis I har behov for Whiteboard, projektor er det 
disse lokaler I har brug for... 
Der vil her være en tillægspris...

Guldhøj

GuldhøjPrisliste  
Prisliste juni 2019

Huset - med plads til alle...

Gældende Lejepriser på Guldhøj Juni 2019      Booking fra august 2019    

Lejeåbent: Mandag - torsdag:  8.00-22.00, Fredag: 8.00-17.00

NB! Tiden er hele brugstiden  
( altså inkl. klargøring og oprydning)...

Tillæg
Ydelser som ikke er omfattet af en standard 
booking såsom f.eks. hjælp til klargøring og 
oprydning, specialrengøring, fuld rådighed over 
Cafeområdet, brug af projektor og Whiteboard,
brug af printer/ kopimaskine m.m... 
Spørg efter pris... 

Rabat flergangsleje
Leje af samme lokale >10 gange  Rabat - 5 %

Betaling
Netto kontant ved modtagelse af faktura...
Bank: 0828   0001451448

Rabat

10%

Rabat

15%


