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BYENS HUS 

• Ved foreningsarrangementer (f.eks. biograf, folkedans, fredagsklub m.m.) betales leje for antal 
timer – DKK 150,00 pr time. Der opkræves ikke depositum. 

• Ved fester er lejen DKK 2.500,00 for første døgn (fra kl. 09:00 til næste dag kl. 08:00). Ekstra døgn til 
borddækning eller oprydning kan tilkøbes for 1000 kr. 

• Særligt ved bisættelser: Her kan der betales pr. time DKK 150 pr. time. Der opkræves ikke 
depositum. 

• For alle lejemål gælder følgende: 
o Det er tilladt at medbringe egen mad og drikke. Køkkenet må benyttes til såvel tilberedning 

som anretning. Byens Hus har ingen spiritusbevilling og køkkenet er ikke erhvervsgodkendt. 
Ved offentlige arrangementer er det op til arrangøren at sikre, at arrangementet overholder 
dansk lov. 

o Mad og drikke skal udelukkende nydes i salen og må ikke medbringes andre steder i centret.  
o Lokalerne skal afleveres i rengjort stand (dog skal gulvet i Byens Hus ikke vaskes men fejes 

og toiletter skal ikke rengøres).  
o Affald skal lægges i containere ved Barrithus (ikke i skolegården ved siden af Byens Hus). 
o Der skal betales et depositum, som fastsættes af centerlederen dog minimum DKK 3.000 til 

at dække eventuelle skader eller mangelfuld rengøring, som faktureres med 250 kr. pr. time. 

• Bestyrelsen har mulighed at hjælpe åbne arrangementer, som bidrager til at øge samværet i 
lokalområdet, ved at lejen kun betales i det omfang, at arrangementet giver overskud. 

 

BARRIT LEGEUNIVERS / MOTORIKSALEN 
• Timelejen er DKK 250,00 for godkendte folkeoplysende foreninger, der får 65 % tilskud fra 

kommunen. 
 

HAL 
• Timelejen er DKK 486,00 for godkendte folkeoplysende foreninger, der får 65 % tilskud fra 

kommunen. 

• For øvrige arrangementer er timeprisen ligeledes DKK 486,00. Ved længere arrangementer er der 
dog mulighed for at aftale en særpris.   

 

MØDELOKALE 
• Folkeoplysende foreninger kan låne lokalet gratis til møder og dets lige - booking ved centerleder. 

Ved ønske om servering af kaffe, mad eller drikke bestilles dette ved centerleder. 

• Mødelokalet kan lejes til festlige arrangementer: 
o Foreninger: 400 kr. for en halv dag.  
o Private 1.000 kr. for en hel dag. 
o Private 500 kr. for en halv dag.  Caféens køkken er til rådighed og kan bruges til 

medbragt mad og drikke og inkluderet i prisen. 
o For begge lejemål gælder, at mødelokalet, gangarealer og køkken afleveres rengjort (dog 

ikke toiletter - tjekliste udleveres ved udlejning). 
o Der skal betales et depositum, som fastsættes af centerlederen dog minimum DKK 1.000 til 

at dække eventuelle skader eller mangelfuld rengøring, som faktureres med 250 kr. pr. time. 
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CAFÈ 
• Cafeen kan lejes en hel dag til en pris på 500 kr. Caféens køkken er til rådighed og kan bruges til 
medbragt mad og drikke, og er inkluderet i prisen. 

• Café samt gangareal og køkken afleveres rengjort (dog ikke toiletter). 

• Der betales et depositum, som fastsættes af centerlederen, dog minimum 500 kr. 
 

 

REGLER FOR AFBESTILLING 
• Booking skal afbestilles hurtigst muligt. Der tages ikke gebyr ved afbestilling, uanset årsag. Dette 
gælder ved leje af alle centrets lokaler. 

 
 
Alle udlejninger skal aftales med centerlederen, som sender en bookingbekræftelse til lejer. 
 
Alle lejemål kan reserveres, men er først endeligt booket ved modtaget depositum. 
 
Ved leje af Barrit Kultur & Idrætscenters lokaler er det muligt frit at benytte vores Legeunivers og 
idrætshal, såfremt disse ikke er lejet ud til anden side. 
 
Barrit Kultur- og Idrætscenter udlejer ingen faciliteter til ungdomsfester/arrangementer, og kan til hver en 
tid inddrage nøglen og retten til at leje et lokale, såfremt ansatte eller bestyrelse i centeret får viden om at 
dette er tilfældet. 
 
Det er ikke lovligt at bruge fyrværkeri under arrangementer der afholdes i Barrit Kultur & Idrætscenter. 


