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Få svar på alle dine spørgsmål: 
 

Lokaler bestilles og aftales med kroens kontor – 4848-0746 – i kontortiden: 
mandag og torsdag 17 til 19, onsdag og fredag 9 til 12, tirsdag er kontoret lukket. 
Hvis du skriver på mail til os: 
Opgiv venligst også postadresse og privat telefonnummer. 
Forud for evt. henvendelse kan du evt. orientere dig på Kroens udlejningskalender om ledige datoer. 
 
Udlejningsperiode: Lokalerne i Nødebo Kro udlejes hele året, dog ikke i perioden fra 4. søndag i 
advent til første hverdag efter nytår. 
 
Ved udlejning af lokaler skelner vi teknisk mellem Kroen, som rummer de lokaler, der ligger med 
udsigt over Esrum Sø – og Hestelængen, som består af et enkelt festlokale med tilhørende faciliteter.  
Bygningerne ligger adskilt fra hinanden, så festerne og deres deltagere ikke kolliderer. 
 
Lejen 
Lokaler lejes i 20 timer, fra kl. 0900 på udlejningsdagen til kl. 0500 den efterfølgende morgen. 
Nøglerne udleveres kl. 9 på udlejningsdagen (eller efter anden aftale) og afleveres i Kroens postkasse 
senest kl. 05 efterfølgende morgen. 
Enten du lejer et eller flere af Kroens lokaler, vil der altid kun være dig og dit selskab i bygningen. 
 
Lejeafgiften dækker alene leje af lokaler og rengøring. Der er ingen tillæg oven i den fastsatte pris for 
leje. Tilkøb af andre ydelser afregnes i depositum. 
Et normalt lejemål er en dag, men du kan tilkøbe dagen før og / eller dagen efter, hvis dagen er ledig. 
En ekstra dag på Kroen koster 3.500 kr. uanset antal lokaler i lejemålet, en ekstra dag i Hestelængen 
koster 1.000 kr. 
 
Besøg os 
Før du træffer endelig beslutning om at leje lokaler, er du meget velkommen til at komme og 
besigtige faciliteterne, få en fremvisning med yderligere orientering og til selv at gå rundt i lokalerne 
og tænke dig ind i din fest, tage mål, prøve bordopstilling mv. For nogen er det også vigtigt at kende 
køkkenet, også her er du mere end velkommen til at ”nær-studere” forholdene.  
På hjemmesiden kan du se oversigtstegninger og mål på lokaler og borde. 
 
Parkering og brug af Haven 
Parkering sker frit på gårdspladsen og omkring vores bygninger. 
Der er ingen specielle regler og restriktioner, bortset fra Færdselslovens. 
Lejere af Kroen har adgang til terrassen og arealerne foran Kroen ned mod søen. 
 
Musik 
Der må spilles musik til dans inden døre, og for lukkede døre. 
I Salen er der 380 volt til bands samt almindeligt musikanlæg til CD, iPod, mobiltelefon og pc. 
Direkte tilkørsel til Salen for bands og DJs. 
Der er et mindre musikanlæg til cd-afspilning i Krostuen. 
  
Der må ikke 

 affyres fyrværkeri i Nødebo, herunder heller ikke opsendes flyvende papirlamper (kinesiske 
lanterner) 

 ryges indenfor på Kroen eller i Hestelængen 

 medbringes hund  
 



Vi leverer 

 alle rengøringsmidler, samt sæbe og poser på toiletterne 

 køkkenruller, toiletpapir og affaldsposer 

 viskestykker, klude og håndklæder 

 inventar: 
møbler, borde og stole  
service, bestik og glas 
fryser og køleskabe, mulighed for mindre køleskab til evt. bar (på Kroen) 
opvaskemaskine 
ismaskine (på Kroen) 
fadølsanlæg efter aftale (ekstra mobilt kan lejes) – ingen fadølsanlæg i Hestelængen 
kaffemaskiner, standard og dobbelt med 2 x 5 liter  
konvektionsovn, vandbad (kun på Kroen) 
gasovn 
mikroovn (kun i Hestelængen) 
mobilt nystemt piano (hvidt Yamaha) – flygel forefindes, men kan ikke lejes eller benyttes 
standard klaver også i Hestelængen 
musikanlæg med mulighed for tilslutning til iPod / pc / mobiltelefon/CD 
lærred til forevisning af power point eller andet lignende 
 
Desuden 
gratis flag til ophæng på tre flagstænger, to mindre ved indkørslen og et stort i Haven 
flagene betjenes af lejerne, og gængse flagregler bedes overholdt 
 
Tilkøb 
Runde borde, diameter 180 cm, op til 10 stk., kan lejes for 50,- stk. (medlemmer dog gratis) 
Udlejes kun til brug i Kroens store sal.  
Fadøl i fustager á 25 liter (svarer til 2,5 kasser øl / 75 øl) sælges til aktuel pris, spørg ved evt. 
bestilling 
 
Kaffe kan købes for 25 kr. pr pose á 200 gram, svarende til 5 kander kaffe á en liter 
For både øl og kaffe gælder, at bestilling ikke er bindende, der betales efter forbrug (åbnet) og 
resten tages retur uden afgift. 
 
Vi leverer ikke 
Duge og kandelabre, og heller ikke mange eller store vaser 
Projektor og andet elektronisk udstyr som f. eks. mikrofoner 
 
Overnatning 
Overnatning er ikke mulig på Nødebo Kro, heller ikke teltning. 
Der kan dog være mulighed for overnatning på Skovskolen, hvor lejer selv kontakter og 
afregner med Skovskolen. Beliggenhed 900 m nord for Nødebo Kro. 
 
Oprydning 
Når området forlades senest kl. 05 skal der være ryddet op, møbler sat på plads, affald båret 
ud i vores containere, flasker og dåser ligeså, mad skal være pakket sammen og fjernet, 
opvask afsluttet og bestik, glas og service sat på plads. 
Ved mangelfuld oprydning opkræves gebyr, aktuelt 500 kr. pr påbegyndt time for 
efterfølgende oprydning. 
 
 
 
 



Brand 
Lejer har pligt til at sætte sig ind i og efterleve de brandmæssige forskrifter og anvisninger for 
lokalerne, som vil blive tilsendt sammen med lejekontrakten. 
 
Forretningsgang ved leje 

 Bestilling kun hos viceværten / kontoret i åbningstiden, telefonisk henvendelse.  
Der kan ikke bestilles bindende via mail – men vi modtager gerne henvendelser 
eller forespørgsler på mailen 

 Tilsendelse af kontrakt samt diverse info og tilbud om ekstern assistance 
(Nødebo Kro har ikke ansat eget personale) 

 Indbetaling af depositum, som er halvdelen af prisen for det samlede lejemål 
senest 14 dage efter modtagelse af kontrakten  

 Vor bankforbindelse: Handelsbanken, konto 6300 1529848 
 Indbetaling af den fulde leje senest 14 dage inden selve arrangementet. 
 Afregning og tilbagebetaling af depositum i ugen efter lejemålets afslutning 
 Pengene overføres til lejers oplyste bankkonto, og samtidig sendes skriftlig 

opgørelse af lejebetaling og evt. forbrug til lejers oplyste postadresse. 
 

Medlemmer af ”Forsamlingshusets Venner” kan leje lokaler til reduceret pris, hvis de på 
bestillingstidspunktet har været ydende medlemmer i mindst to år.  
 
Disse oplysninger gælder for lejemål i såvel Hestelængen som Kroen, dog kan visse 
faciliteter være begrænsede i Hestelængen, men alt nødvendigt vil være at finde også 
der.  
 
 
PRISER 
Gælder for standardlejemål fra kl. 09 til efterfølgende morgen kl. 05 
 
Leje af Salen, Krostuen og Driveriet   12.000 kr. 
Leje af Salen og Krostuen    10.900 kr. 
Leje af Krostuen og Driveriet   10.900 kr. 
Leje af Krostuen      8.600 kr. 
Leje for ekstra dag før eller efter arrangementet i Kroen   3.500 kr. 
 
Leje af Hestelængen (lokale i anden bygning)    3.950 kr. 
Leje for ekstra dag før eller efter arrangementet i Hestelængen       1.000 kr. 
 
Der kan ikke lejes lokaler i andre kombinationer end de anførte.  
 


