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Tak for henvendelsen vedrørende leje af Ågård Forsamlingshus. 
 
Vi vil med denne folder gerne orientere brugere af huset om dets muligheder 
og begrænsninger. Vi vil endvidere give nogle praktiske oplysninger til brug i 
forbindelse med lejemålet bl.a. rengøring ved aflevering. 
 
Skulle der efter gennemlæsningen af denne folder være yderligere 
spørgsmål, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte husets udlejer 
 
Kim Due Clemmensen, Bramdrupvej 100, Ågård, 6040 Egtved, 
e-mail: udlejer@aagaard-forsamlingshus.dk 
 
Vi står naturligvis også til rådighed for en fremvisning af huset. Skriv blot i 
forvejen og aftal tid. 
 
Ågård Forsamlingshus er en selvejende institution, hvis primære opgave 
er at udleje lokaler til foreningsaktiviteter og private selskaber. Det er landets 
ældste ibrugværende forsamlingshus, som fejrede sit 150-års jubilæum i 
2017. Denne modne alder præger naturligvis bygningen og dens indretning.  
 
I det daglige ledes forsamlingshuset af en bestyrelse, der efter bedste evne 
vedligeholder forsamlingshuset og forbedrer forholdene i takt med de 
økonomiske muligheder. Målet er, at husets daglige drift til enhver tid skal 
hvile i sig selv. 
 
Forsamlingshuset består af en sal på ca. 140 m2, som tidligere har været delt 
i store og lille sal. Hertil hører en mindre scene. Herudover er der et pænt, 
stort køkken og en mindre garderobe. Der er lavet nye toiletter i kælderen og 
et handicaptoilet i stueplan. 
 
Vi har normeret forsamlingshuset til 80 personer – dvs. at vi har inventar, 
service og udstyr til selskaber på indtil 80 personer. 
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UDLEJNING AF FORSAMLINGSHUSET 

 
sker ved henvendelse til husets udlejer: 

 
Kim Due Clemmensen, Bramdrupvej 100, Ågård, 6040 Egtved, 
e-mail: udlejer@aagaard-forsamlingshus.dk 

 
En lejeaftale er først gyldig, når den er underskrevet af lejer og depositum er 
indbetalt på reg.nr.: 0878 Konto: 3225101506 
 

LEJEPRISER 
 

Arrangement  

Fest * Kr. 3150,- 

1 dags arrangement ** Kr. 1750,- 

 
* Få nøglen dagen før festen og aflever den dagen efter. 

** Få og aflever nøglen samme dag som arrangementet. 

Ved udlejning til andre formål i begrænsede perioder – tal med udlejer. 
 

NØGLE OG DEPOSITUM 
 

Afhentning af nøgle sker hos Kim Due Clemmensen, Bramdrupvej 100, Ågård, 
6040 Egtved, e-mail: udlejer@aagaard-forsamlingshus.dk 
 
Depositum, kr. 500,00, indsættes på lejers konto, når huset afleveres i 
forskriftsmæssig og rengjort stand. Depositum kan efter aftale øges til kr. 
1000,-  

 
BETALING 

 
Indbetaling af huslejen sker på konto senest 4 uger før lejemålet finder sted. 
Betaling for eventuelle skader på hus og inventar aftales med udlejer kontant 
ved aflevering af nøgle. 
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VARME 
 

Lejeren skal selv tænde og slukke for varmen i forsamlingshuset. Der kan i 
særlige tilfælde træffes aftale med udlejer. Se instruktion ved kontakten i den 
store sal.  

 
EL 

 
Der er ekstra pærer i målerskabet i den lille sal. 
 

VENTILATION 
 
Der er elektrisk ventilation i den store sal. Den tændes og slukkes i 
målerskabet. Den støjer en smule og bør slukkes under taler og lignende. Der 
er desuden tre loftsventilatorer, som tændes på en kontakt ved siden af 
varmereguleringen. 
 

OPVASKEMASKINE 
 
Der er installeret opvaskemaskine i køkkenet. Der er ophængt instruktion på 
skabslåge over maskinen. Læs den venligst grundigt før ibrugtagning! 
 

KOMFUR 
 

Der er installeret et el-industrikomfur med 6 kogeplader og et lille ovnrum til 
at holde mad lunt. 
 

OVN 
 
Der er i køkkenet installeret en konvektionsovn med plads til 10 plader. 
 

WIFI 
Der er Wifi i lokalet og der findes en seddel i huset med adgangskode i 
skabet i den lille sal.  
 

VARMT VAND 
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Der er installeret en el-vandvarmer, der hurtigt og effektivt leverer varmt 
vand. Termostaten skal efterlades på trin 1. 
 

HUSK SELV AT MEDBRINGE 
 

➢ Duge (se bordmål længere nede). 
➢ Servietter. 
➢ Viskestykker – der skal erfaringsmæssigt bruges mange. 
➢ Håndklæder til køkken og toiletter. 
➢ Karklude. 
➢ Køkkenruller. 
➢ Toiletpapir 
➢ Affaldssække 
➢ Opvaskemiddel og rengøringsmidler til brug i køkkenet. 
➢ Emballage til eventuelle madrester m.v. 
➢ Godt humør 

 
INVENTAR 

 
Vi råder for tiden over følgende inventar i salene: 
➢ 100 polstrede stabelstole. 
➢ 22 sammenklappelige borde – 80 cm x 180 cm. 
➢ Klaver. 
➢ Talerstol 

 
KØKKENINVENTAR 

 
Nedenstående oversigt er ikke nødvendigvis fyldestgørende, idet vi løbende 
supplerer op med nyt inventar, service m.m. 
➢ 1 opvaskemaskine 
➢ 1 køleskab. 
➢ 1 køleskab til drikkevarer 
➢ 1 skabsfryser. 
➢ 1 el-industrikomfur med 6 kogeplader. 
➢ 1 konvektionsovn. 
➢ 2 kaffemaskiner. 
➢ 1 el-kedel 
➢ 1 el-håndmixer. 
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➢ 1 stavblender. 
➢ 1 foodprocessor. 
➢ 1 elkniv. 
➢ 1 stor suppegryde. 
➢ Almindeligt køkkenværktøj samt gryder og pander. 
➢ Porcelæn til 80 personer – hvidt. 
➢ Glas til 80 personer – øl, snaps, rødvin, hvidvin, hedvin og 

champagneglas. 
➢ Bestik til 80 personer. 
➢ Diverse skåle, fade, glaskander m.m. 

 
 

FEJL OG MANGLER 
 
Da vi ikke altid kan gennemtjekke forsamlingshuset mellem de enkelte 
udlejninger, er vi afhængige af, at den enkelte lejer ved aflevering af nøgle 
melder om konstaterede fejl og mangler. 
 
Vi vil også gerne have gode idéer til fremtidige forbedringer og anskaffelser. 

 
FLAG 

 
Der er mulighed for at flage uden for forsamlingshuset. Flagstænger 
opbevares i rummet til højre for scenen.  
 
 

OPHÆNGNING PÅ VÆGGE 
 
Der må ikke slås søm, stifter og lignende i loft, vægge og gulv, ligesom der 
ikke må anvendes nogen form for tape på væggene. Brug i stedet de 
ophængte skinner og kroge. 
 

ÆRESPORT 
 
Der er monteret kroge til opsætning af æresport omkring hovedindgangen. 
Brug venligst disse og undlad at beskadige træværk og mure ved brug af 
egne søm, skruer og kroge. 
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PARKERING 
 

Der er parkeringsplads tilhørende forsamlingshuset. Vær dog opmærksom på 
ikke at parkere foran privatboligerne i forlængelse af forsamlingshuset. Brug i 
stedet gaden, eller evt. parkeringspladsen ved børnehaven. DER MÅ UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER PARKERES PÅ VEJEN VED SIDEN AF 
FORSAMLINGSHUSET, DA DET ER EN BRANDVEJ OG DEN SKAL 
VÆRE FRI. Der må dog gerne holdes der, mens man læsser af / på. 
 
 

NÅR FORSAMLINGSHUSET FORLADES 
 

Med vores måde at drive forsamlingshus på, er vi meget afhængige af, at 
den enkelte lejer efterlader det i samme stand, som det blev modtaget. evt. 
ødelagte ting, glas eller inventar, lægges frem så udlejer kan se det ved 
eftersyn. Se prisliste for inventar på sidste side. 
 

 
RENGØRINGSTJEKLISTE KØKKEN 

 
➢ Komfur og ovn rengøres. 
➢ Kaffemaskine slukkes og rengøres. 
➢ Fryser tømmes, slukkes, rengøres eventuelt og efterlades åben. 
➢ Køleskabet tømmes, slukkes, rengøres og efterlades åbent. 
➢ Service m.m. skal være rengjort og stillet på plads – tjek venligst 

kopper for terande, og at glassene er helt rene. 
➢ Luk vandet ud af opvaskemaskinen, rengør opvaskemaskinen som 

foreskrevet, sluk for strøm og vandtilførsel (under bordet til venstre for 
maskinen). 

➢ Borde og køkkenvaske rengøres. 
➢ Affaldssække lægges i den sorte container. 
➢ Husk at fjerne flasker. Der forefindes container på Majsvænget 
➢ Gulvet fejes grundigt – også under komfuret. 
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RENGØRINGSTJEKLISTE RESTEN AF HUSET 
 
➢ Borde aftørres grundigt og stilles på plads. 
➢ Stole stables (10 i hver stabel) og stilles på plads i rummet til venstre 

for scenen. 
➢ Gulve støvsuges. Hvis der har været spildt, så skal de spildte områder 

som minimum vaskes. 
➢ Alle vinduer lukkes og haspes. 
➢ Varme og lys slukkes (husk el-radiatorer på toiletterne). Også i 

stolerum. 
➢ Lås alle udvendige døre. 

 
 

TJEKLIST UDE 
 

➢ Diverse måtter skal være inde i huset 
➢ Kom kun køkkenaffald i containeren. 
➢ Efterlad containerpladsen opryddet. 
➢ Flag og flagstænger lægges på plads. 
➢ Rygekummerne tømmes for skodder 
➢ Cigaret skodder der ikke har ramt kummerne samles også op 
➢ Udenomsarealet – p-plads og fortov – ryddes for evt affald 
 

 

PRISER FOR ØDELAGT INVENTAR 
 

➢ Glas: Kr. 15,- pr. stk. 
➢ Tallerkener: Kr. 25,- pr. stk. 
➢ Fade: Kr. 40,- pr. stk. 
➢ Glasskåle: Kr. 40,- pr. stk. 
➢ Lysestager / vaser: Kr. 30,- pr. stk. 
➢ Borde: Kr. aftales med udlejer alt efter det ødelagte. 
➢ Stole: Kr. aftales med udlejer alt efter det ødelagte. 
➢ Rullebord: Kr. 500,-  

 
Andet ødelagt, aftales pris med udlejer, evt. et forsikringsspørgsmål. 
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