
Guldhøj
Huset - med plads til alle...

Foreningshuset  Guldhøj  
Et stort hus på på  1.800 kvardratmeter i 3 etager... 
- med plads til alle...

Aktivt foreningshus...

Folder oktober 2020/ JJ

Ønsker I en rundvisning eller mere information/ kontakt

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

Lokaler til ethvert  
formål...

Lyse lokaler, alle  
møbleret med behage- 
lige stole og borde.. 

Gratis Internet / Wi-Fi  
overalt i huset..

Lokaler med AV-udstyr..

Cafe med betjening
4 formiddage om ugen...

Minimums leje tid kun
2 timer...

- Kontakt os næste 
gang...

Ja! - jeg vil gerne være medlem af Guldhøjs Støtter.. 
           

Navn:___________________________________________

Adresse:________________________________________

Mail: ___________________________________________

     
Tlf.:________________________

Aktivt

Jeg vil gerne bidrage med hjælp i Cafe gruppen

Fast Café vagt
( 3 timer/uge)

Arrangement
tilkald

Bage brød

Tilkalde Café  
vagt ( reserve)

_______________________________________________________

Jeg vil gerne bidrage med hjælp i Service gruppen

Arrangement 
tilkald

Havegruppe

Trailer kørsel

Vedligehold 
indendørs

Jeg vil gerne bidrage med hjælp til Arrangement gruppen

Tilrettelæggelse 
af arrangementer

Informations
opgaver

Økonomi 
Budget/regnskab

Hjælp ved  
arrangementer

Bliv medlem af Guldhøjs Støtter 
Kun 100,- kr for et kalenderår... 
Betal venligst påKonto:   0828  1727826

_______________________________________________________

Rengøring

Ønsker Information 
SMS/ mail fra Cafégruppen

Ønsker Information 
SMS/ mail fra Arrangement gruppen

Ønsker Information 
SMS/ mail fra Service gruppen

-Bliv aktivt eller passivt medlem
af Guldhøjs Støtter...

Guldhøj
Huset - med plads til alle...
GULDHØJ, Floravej 11, 5750 Ringe
husetguldhoj@gmail.com - www.guldhoj.dk 
CVR: 40217347                         

Passivt 
støtte

Ønsker 
Nyhedsbrev

-På forhånd tak for din interesse for ”projektet” Guldhøj... 
Aflever den udfyldte kupon næste gang du kommer på Guldhøj...
Venlig hilsen og på gensyn / Guldhøjs Støtter 

_______________________________________________________

 Foreningshuset Guldhøj...
Guldhøj er en forening stiftet i 2019, som holder til i en 
del af den tidligere Guldhøj Skole. Lokalerne er stillet til 
rådighed af Faaborg Midtfyn Kommune. Foreningen har 
indgået en brugeraftale med kommunen. Foreningen 
betaler forbrugsafgifter og sørger for indvendig vedlige-
holdelse. Guldhøj er et hus i tre plan med 600 m2 på hver 
etage, hvor der er mange faciliteter til rådighed såsom: 
Gode klasselokaler, en flot aula, cafeområde med 
køkken og gode toilet faciliteter..   Der er etableret 
handicaptoiletter og i 2021 er der beviliget en elevator...

 Guldhøj drives af frivillige...
Huset Guldhøj drives udelukkende af frivillige. Der er valgt 
en bestyrelse ”Foreningen Guldhøj”. Støtteforeningen 
”Guldhøjs Støtter”, har også en selvstændig bestyrelse.  
”Støtterne” tager sig selvstændigt af Guldhøjs daglige 
drift... 
 

Bestyrelse
Foreningen Guldhøj 

Bestyrelse
Guldhøjs StøtterAdministration/ 

Økonomi
Booking/ 

Huset Guldhøj 
IT/ Image/  

Kommunikation

Café Gruppe Service Gruppe Arrangement 
Gruppe

 Guldhøj - et hus med plads til alle.
Vi ønsker Guldhøj skal være et foreningshus med bred 
appel til alle borgere på tværs af alder og interesser 
Foreninger, organisationer og interessegrupper kan leje et 
lokale til en god pris.. Guldhøj - skal være så åbent som 
muligt og møde borgere så bredt som muligt på tværs af 
alder... 
Der er allerede en masse lokale foreninger og organisati-
oner, som har lejet sig ind på Guldhøj, enten med en én-
gangsleje, fler-gangs-leje eller et fast lokale...
-Kontakt os næste gang... 

Helene Jakobsen 
Næstformand 
Tlf. 30346830 
helene@ravno.dk

Troels Stubager 
Formand 
Tlf. 28112488 
stubager@midtfyn.net

Der er også plads  
til Jer på Guldhøj...



_______________________________________________________

I bestemmer selv, hvordan I vil bruge Guldhøj... Guldhøjs aktive Støtte Grupper..  

Arrangement
Gruppen

Service
Gruppen

Cafe
Gruppen

Guldhøjs Støtter -er Foreningen Guldhøjs  
”forlængede arm” ( -en praktisk stabsfunktion 
under bestyrelsen i Foreningen Guldhøj) 
Uden den store hjælp fra Guldhøjs frivillige støtter
kan projektet slet ikke gennemføres... 
Bliv aktiv ”Støtte” på Guldhøj og vær med i et  
spændende projekt og et hyggeligt socialt  
fællesskab... 

 Cafe Gruppen
-klarer selvstændigt driften 
af Café Guldhøj.  
Vi har et ønske om at åb-
ningstiden med betjening 
bliver øget. Caféen skal 
være et fast samlingspunkt 
på Guldhøj...

 Service Gruppen
-observerer selvstændigt behovet 
for indendørs reparationer og ved-
ligeholdelse...og i fællesskab  
med frivillige i arbejdsgruppen 
udfører dem...     -Der er netop 
etableret en havegruppe, der  
tager sig af de udvendige arealer..

 Arrangement Gruppen
-er initiativtager til  
afholdelse af arrangementer 
- det være fester, foredrag, 
musik, loppemarkeder m.m.

Frivillig Arbejdsdag  
på Guldhøj...
Den sidste onsdag i  
måneden fra kl. 9-12, er der 
arbejdsdag på Guldhøj... 
Det er rengøring og  
forskellige vedligeholdel-
ses opgaver, der er på 
programmet. Alle er vel-
komne til at give ”en hånd 
med” til et aktivt og socialt 
samvær... 
Der er kaffe på kanden og 
måske en ostemad... 
På gensyn  
Guldhøjs Støtter 
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-Vi har helt sikkert et 
lokale, der passer til 
Jer -Kontakt os næste 
gang... 
Gratis Wi-Fi overalt i 
huset

Lyse og venlige lokaler fra 15 - 124 m2 fordelt på 3 etager...

Aula på 124 m2 med plads til ca.100  
- udstyret med nyt AV-udstyr- Flot væg-
udsmygning af Svend Saabye...

Mindre lokaler på under 20 
m2. til den lille forsamling...  

Lyse og venlige lokaler, alle 
møbleret med behagelige stole 
og borde...

Lokaler egnet til undervisning 
udstyret med AV udstyr  
Whiteboard og projektor...

-Frivillige klarer selvstændigt driften på Guldhøj... 

Leje informationer, faciliteter og pligter...

 Lokaler fra 15 - 124 m2

 Toiletter og IT faciliteter

 Faste lejere

 Åbningstid
Alle dage - spørg!

 Lejemåder
Det kan være éngangsleje, eller fler-gangs leje, f.eks. en 
fast ugedage eller en gang om måneden.
Det kan også være en fast leje af et lokale...
Minimumslejetid er 2 timer. Ved heldagsleje, råder man 
over lokalet fra 8-22, Heldagsberegning er for 8 timer...
Se prisliste på www.guldhoj.dk
 Inventar
Lokalerne er forsynet med et antal borde og stole, som 
er tilpasset lokalets størrelse... 
Hvis der er brug for opbevaringsfaciliteter er der mulig-
hed for at opstille et skab...

 Toiletfaciliteter
Der er adgang til husets toiletfaciliteter. Der er handicap-
toilet på nederste (A) og mellemste (B) etage...

 Rengøring
Lejeren sørger selv for klargøring og oprydning, samt 
lettere rengøring / fejning efter brug... 
Benyt venligst husets ”rengøringsvogn” - som står i rengø-
ringsrum, placeret på alle 3 etager.. 
Forlad venligst lokalet i samme stand, som I modtog det..

Leje af et fuldt udstyret Cafe  
område - Spørg!

 100 kroner for et medlemsskab 
i Guldhøjs Støtter...
Bliv medlem af Guldhøjs  
Støtter. Medlemskabet koster 
kun 100 kr for et kalenderår...
Hvadenten du vil være aktivt 
eller passivt medlem - alle 
bidrag, store som små mod-
tages med tak... Vi vil værd-
sætte din støtte og interesse 
for et projekt, som kan danne 
rammen for mange forenings- 
aktiviteter i vores område...
Betal venligst på konto: 
0828  1727826

______________________________________________________

_______________________________________________________

Hent mere information om Guldhøj: 
Klik ind på :  www.guldhoj.dk  eller  kontakt os...


