
Foreninger og interessegruppers brug af store lokaler på Nødebo Kro 

Nødebogrupper kan ad hoc anvende mødelokaler gratis, hvis de ikke er disponeret til andre formål. Det er 

kun mødelokalerne på 1. sal, der kan reserveres til gratis anvendelse, og det forudsætter at al fortæring 

købes i caféen. 

Ud over eksterne lejere er det kun Foreningen Forsamlingshusets Venner, der på forhånd kan reservere de 

store lokaler: Salen, Krostuen og Hestelængen. Al reservation af lokaler sker gennem viceværten. 

 

Generelt om brug af Salen, Krostuen og Hestelængen: 

Driftsudvalget er ansvarlig for udlejningen af disse lokaler og kan principielt kun stille dem til rådighed mod 

en nærmere fastsat leje. 

Lejen betales enten af en ekstern lejer efter gældende retningslinjer eller af Foreningen Forsamlingshusets 

Venner efter den fastlagte interne lejepris. 

Godkendelse af brug af lokaler til intern lejepris: 

I Foreningen Forsamlingshusets Venner kan Kulturudvalget og ktivitetA sudvalget godkende brugen af Salen, 

Krostuen og Hestelængen og dermed den medfølgende betaling af intern leje. 

Foreninger og interessegrupper, der ønsker at få stillet de store lokaler gratis til rådighed, kan henvende sig 

til Kulturudvalget eller ktivitetA sudvalget med en ansøgning. 

Hvis de henvender sig direkte til Driftsudvalget (viceværten) eller Bestyrelsen henvises de til at kontakte 

Kulturudvalget eller ktivitetA sudvalget alt efter hvor formålet med brugen bedst kan vurderes. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte at betale lejen på vegne af en forening eller interessegruppe. 

Fortæring i forbindelse med brug af lokaler på Nødebo Kro: 

Ved udlejning til ekstern lejer (f.eks. til private selskaber) er det normalt kun lokalet, der lejes ud, og lejeren 

står selv for al fortæring. 

I særlige tilfælde kan Driftsudvalget aftale, at caféen holdes åben i forbindelse med en ekstern udlejning 

(f.eks. ved udlejning til informationsmøde, generalforsamling o.l.) 

Når Foreningen Forsamlingshusets Venner står som lejer er den interne leje baseret på, at brugerne køber 

deres fortæring i caféen til de normale priser fastsat af Driftsudvalget. 

I særlige tilfælde kan Driftsudvalget indgå en anden aftale med brugeren. 

 

Fastsat af Bestyrelsen 12. april 2021 


