
   

Takstblad for leje af kommunale lokaler, idrætsfaciliteter og inventar. 

Gældende fra 28-02-2019 

 

Inventar Bemærkninger Pris 

Stole Pris pr. stk. 5,00 

Borde Pris pr. stk. 10,00 

Av-udstyr Pris pr. stk. 50,00 

 

Lokale Bemærkning 
 
 

Pr. 
time 

½ dag 
4 timer 

Hel dag 
8 timer 

En hel Weekend  
(Lørdag & søndag) 
 

Idrætshal, svømmehal 
og mødelokale 

Administrations- og rengøringsgebyr er inkluderet i 
lejen for idrætshaller, svømmehaller og 
mødelokaler. 
 

    

Idrætshal Inkl. Centerhallen 700 2.100 4.200 8.400 

Svømmehal  1.200 3.600 7.200 14.400 

Fodboldbane 11-mandsbane. Gælder også kunstgræs og 
Skovvang Stadion 

500 1.500 3.000 6.000 

Fodboldbane  8, 5 og 3 mandsbane. Gælder også kunstgræs 250 750 1.500 3.000 

Mødelokale Inkl. lokaler på Skoven4 200 600 1.200 2.400 
 Weekend er for ovenstående defineret som lørdag og søndag. 

  



   

 

 

Lokale Bemærkninger To på hinanden følgende helligdage 
inklusiv dagen før fra kl. 16 

En hel weekend 
(Fredag kl.16- 
søndag) 

Klatretræet Udlejes kun weekender og helligdage 
Klatretræet udlejes kun til én lejer pr. weekend (lørdag og 
søndag) eller to på hinanden følgende helligdage.  
Inkluderer administrations- og rengøringsgebyr på 1000 kr.  

4.500 4.500 

 

 

 

Lokale Bemærkning To på 
hinanden 
følgende 
helligdage 
inklusiv 
dagen før 
fra kl. 16 

En hel 
weekend 
(Fredag 
kl.16- 
søndag) 

Kirkehavegaard  Udlejes kun weekender og helligdage 
Kirkehavegaard udlejes kun til én lejer pr. weekend (fredag-søndag).  
Lejen inkluderer administrations- og rengøringsgebyr. 
 

  

Leje af sal 1 eller 2 Der er tale om leje af én sal inklusiv det køkken som hører til salen. 6.000 6.000 

Leje af sal 1 og sal 2  Leje af begge sale inkluderer leje af begge køkkener.  9.500 9.500 

Mødelokalet ved sal 1.   Lejes det sammen med sal 1 betales der ikke leje for mødelokalet. 4.000 4.000 
 



   

Teknisk assistance Pr. time 

Tidsrummet kl. 7.00-15.00 mandag-fredag  
 

250 kr. 

Uden for normal arbejdstid efter kl. 15 mandag-fredag samt hele weekenden  500 kr.  

 

 

Besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 04-02-2019 

Besluttet af Økonomiudvalget den 19-02-2019 

Besluttet af Byrådet den 28-02-2019 

 


