
 

Hol d  d i n  fa m i l i e f e s t  
i  Hus e t4 0  

 

 
Hvilke dage er ledige? 

På hjemmesiden kan du orientere dig om 
hvilke weekender eller dage der er ledige, 

hvis du vil leje/låne Huset40.  
 

Hvis man ønsker at leje et gæsteværelse til 
festen, skal det bookes samtidig med 

bookningen af salen.  
 
 

Vi  ha r  f es t sa l ,  s to rkøkken   
og se rv i ce   

beregne t  t i l  72  pe rsone r .   

Bliv medlem af Huset40  
og få adgang til vore aktiviteter.  
Støt byens Medborger Kultur og 

Forsamlingshus.  
 

 Festudlejning/lokaler 

 Gæsteværelse til festen 

 Fredagsbar 

 Billardklub 

 Interessegrupper 

 Koncerter 

 Afprøv din idé 

 Walk and talk –søndage 

 Se vores hjemmeside 

 Følg os på FaceBook 

 Læs vores Husavis 

 Brug vores bogreol 

 Få info om vore arrangementer 
 

 

H U S E T 4 0  
H o ve d ga de n  40  
4 6 54  F ax e  L a de pl a ds   

w w w . hus e t4 0 . dk  
F a ce bo ok :  F ax e  La dep l ad s  h use t 40  

Kontakt til HUSET40 
 
Bestyrelsen marts 2022 

Formand: Almer Simonsen Tlf: 5190 3311 
almersimonsen@gmail.com 
Næstformand: Erik Sørensen 
Kasserer: Tom Lorentzen 
Sekretær: Britt Simonsen 
britt.sch@gmail.com 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Jan Kjærgaard Hansen  
Janne E. 
Klaus Vendelbo Nielsen 
Suppleanter: 
Uffe Andersen 
 
 
 
 
Sparekassen  
Sjælland: 6070 273174 

MobilePay: 354817 
CVR nr: 40041761 
 

Afprøv din idè. 
Arranger en koncert, et foredrag  

eller noget helt andet 
 

Hvis du afholder et åbent arrangement, kan du i ste-
det for at leje lokaler, indgå en økonomisk aftale med 
HUSET40.  
Du bestemmer selv billetprisen,  
Huset40 får 20 kr. pr. person der deltager. 
På denne måde kan du udleve en god idé, uden at 
risikere et stort underskud. Du og dine hjælpere stil-
ler selv op, og gør selv rent efter arrangement  
Evt. Kodaafgift betales af arrangøren.  
 
Udlejning til kommerciel brug, aftales individuelt. 

Oktober 2022 



Medlemskab 
Medlemskab er nødvendigt hvis du:  

• kommer til vore koncerter og andre arrangementer,  

• er tovholder for en gruppe,  

• låner eller lejer Huset40  

• er frivillig (så er du forsikret) 

• bor i Huset40 

• eller du vil støtte byens kulturhus. 
 
medlemskabet koster 100 kr. pr. år. gældende fra januar til 
januar. Pr. 1/1 2023 150 kr. årligt 
Indmeldelse: på hjemmesiden, ved koncert/fredagsbaren 
Info: Vi modtager ikke kommunal/offentlig fast støtte til drift 
og vedligeholdelse af Huset40.  
Koncerter 
Hvis du kun er interesseret i at deltage i få af vore 
koncerter, kan du vælge at købe 1-dags medlemskaber til 
en koncertaften. Det koster 50 kr. ved 
døren.  

Fredagsbaren 
Som vi kalder Lastens Hule. Har 
åbent fra september til juni måned kl. 
20.00 til kl. 01. Priser på drikkevarer 
er yderst rimelige. Kaffe og te er 
gratis. Her er der adgang til  Sports-
TV, billard, dart, bordfodbold og 
terningspil. Rygning foregår 
naturligvis udendørs.  
Walk and talk 
Der udkommer ca. hver andet måned en plan over hvor 
turen går hen. Det vigtigste er at man får en sludder og en 
god oplevelse på den ca. 3 km lange tur.  

Interessegrupper 
Er der en interesse du 
gerne vil dele med 
andre? Så henvend dig 
til bestyrelsen, det kan 
være der er andre i byen 
der gerne vil deltage i 
din gruppe. Vi hjælper 
dig med at etablere 
gruppen, og hjælper dig i 
gang som tovholder.  

Hold din familiefest i   
Det er meget nemmere 

 
vi udlejer ikke til 
ungdomsfester 

H U S E T 4 0  

Udlejningspriser 

Festsal med  
køkken, gårdhave 
og mødelokale/
hvile-soverum. 
Incl. gæsteværel-
se……………….. 

Fra fredag  
kl. 17  
til søndag  
kl. 12 
 
……………….. 

Kr. 2.500 

 

 

……kr. 3.000 

Depositum ved 
udlejning til fest, 
betales ved   
reservationen.  
Incl. gæsteværel-
se……………….. 

Tilbagebetales 
hvis lokalerne 
afleveres, som 
beskrevet i vo-
res fotobog. 

………………... 

Kr. 1.000 

 

 

…...Kr. 1.500 

Ekstratimer i for-
bindelse med 
festudlejning  

Søndag/time 
(mere tid til 
oprydning og 
gulvvask.) 

Kr. 100  
dog højst  
kr. 1.500  

Fest søndag. 
Fra kl. 12:30 til 
mandag kl. 8.00. 

Depositum 
1000 kr. 

Pr/t kr. 200 
dog højst  
kr. 1.500  

Fest /
arrangement på 
hverdage/  

Depositum 
1000 kr. 

Pr/t kr. 200 
dog højst  
kr. 1.500  

Interessegrupper 
eller åbent arran-
gement. 

Prøv din idé Kr. 20 
Pr. person  

Energitillæg for: 
Fester……………
Timeudlejning….. 
Søndagsudlejning 
Interessegrupper.. 

Din idé 

Denne afgift er 
nødvendig, så 
længe der er 
stærkt forhøje-
de energipri-
ser. 

Pr. arr. 
Kr. 500 
Kr. 100  
Kr. 100 
Kr. 5 /person 
Kr. 5 /person 

Priserne er vejledende.  
Vi forbeholder os ret til ændringer.  

Booking af salen til fest/Jan. tlf: 4053 7653  
jankjaergaard.hansen@gmail.com 
Reservation er først gældende når  

depositum er betalt. Lejen skal være  
indbetalt 30 dage før arr. afholdes.  

Depositum tilbagebetales ikke ved aflysning. 
Booking af interessegrupper  
og møder i mødelokale/sal. 

tlf: 6130 3311 britt.sch@gmail.com 

Udlejning til fest 
Vi har sørget for: 

At varmen er tændt 
At fryser og køleskab er til din rådighed. 

Der er hyggeligt, varmt og rent  

Du skal selv sørge for: 

Duge , stearinlys, karklude, viskestyk-
ker, håndklæder, toiletpapir, affalds-

sække, oprydning, samt feje og vaske 
gulvene efter brug.  

Sæt borde og stole i standartopstilling. 

Se vejledning for oprydning i vores foto-
bog, der ligger i køkkenet. 


