
SOLRØD KOMMUNE | FRITID OG KULTUR 

 

 

Udlån af kommunale lokaler til fester 

Med virkning fra august 2016 tillades i begrænset omfang leje af festsalen på Solrød Gl. Skole, Hal A 
i Solrød Idrætscenter, Jersie Hallen samt Havdrup Hal I til fester med dans. 
Leje af disse lokaler vil kun være muligt i ledige tidsrum, og må ikke medføre aflysninger af andre 
godkendte aktiviteter.  
Lokalerne kan lejes til fester arrangeret af idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger, pensionist-
foreninger, borgerforeninger og velgørende organisationer, men ikke til private fester eller ung-
domsfester.  Ansvarlig lejer skal være en person over 25 år med bopæl i kommunen. 
Lokalerne kan desuden af CVR-registrerede virksomheder med hjemsted i kommunen lejes til kom-
mercielle arrangementer/udstillinger, ”messer” o.l. 

Lokalerne: 
Leje af lokalerne aftales senest to måneder før benyttelsen. 

 For Solrød Gl. Skoles vedkommende drejer det sig om en festsal på knap 400 m2 med et robust li-
noleumsgulv.  Der forefindes ca. 300 stole og ca. 38 borde i størrelsen 80x120 cm, som kan lånes 
gratis, men der er intet fungerende køkken eller service, og ingen cafefunktion.   

 Kontakt: Kultur og Fritid, kulturfritid@solrod.dk – telefon 56 18 28 04. 
 

 Hal A i Solrød Idrætscenter er på lidt over 1000 m2 (22x46 m) med plads til 700 siddende gæster.  
Ca. 500 stole er til rådighed. Det er muligt at opstille stålben og benytte bandeplader til opbygning 
af borde. Levering af mad, drikkevarer o.l. skal aftales med cafeteriet i Solrød Idrætscenter.  
Til fester i Hal A skal der udlægges beskyttelsesgulv.  

 Kontakt: Idrætsområdet, idraet@solrod.dk – telefon 56 18 25 80. 
 

 Havdrup Hal I er på 968 m2.  Her vil der være begrænset mulighed for at aftale lån af borde og 
stole: Det er muligt at opstille stålben og benytte bandeplader til opbygning af borde til ca. 350 
personer, og der er ca. 200 stole til rådighed i hallen. Levering af mad, drikkevarer o.l. skal ifølge 
kontrakten aftales med cafeteriaforpagteren i Havdrup Idrætscenter.  
Til fester i Havdrup Hallen skal der udlægges beskyttelsesgulv.  

 Kontakt: Idrætsområdet, idraet@solrod.dk – telefon 56 18 25 80. 
 

 Jersie Hallen er på 968 m2. Her vil der være begrænset mulighed for at aftale lån af borde og sto-
le: Det er muligt at opstille stålben og benytte bandeplader til opbygning af borde til ca. 350 per-
soner, og der er ca. 200 stole til rådighed i hallen. Levering af mad, drikkevarer o.l. skal ifølge kon-
trakten aftales med cafeteriaforpagteren i Jersie Håndbold Klub Støtteforening. Øvrige materialer 
til brug under afholdelse af fester skal lejeren for egen regning sørge for transport af fra HIC eller 
SIC. 
Til fester i Jersie Hallen skal der udlægges beskyttelsesgulv. Da dette gulv normalt opbevares i 
Havdrup, skal lejeren på forhånd sikre sig, at det er til rådighed, og lejeren skal for egen regning 
sørge for transport frem og tilbage.  

 Kontakt: Idrætsområdet, idraet@solrod.dk – telefon 56 18 25 80 
 

For alle lokaler gælder det, at hvis lejer har behov for mere udstyr end der som beskrevet ovenfor er til 
rådighed, må det lejes eksternt, og udgifterne hertil er kommunen uvedkommende. 
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Hvad koster det at leje lokalerne?  
o Solrød Gl. Skoles festsal: 400 kr./time fra det tidspunkt hvor lokalet er til disposition, til lokalet for-

lades ryddet og rengjort, dog maximalt 3.000 kr. pr. arrangement. 
o Hal A i Solrød Idrætscenter: 1.000 kr./time fra det tidspunkt, hvor lokalet er til disposition, til loka-

les forlades ryddet og rengjort, dog max. 12.000 kr. 
o Havdrup Hal I: 900 kr./time fra det tidspunkt hvor lokalet er til disposition, til lokalet forlades ryd-

det og rengjort, dog maximalt 11.000 kr. pr. arrangement.   
o Jersie Hallen: 900 kr./time fra det tidspunkt hvor lokalet er til disposition, til lokalet forlades ryd-

det og rengjort, dog maximalt 11.000 kr. pr. arrangement.   
o Hvis Idrætsområdet kræver beskyttelsesgulv pålagt til det pågældende arrangement, kan arrangø-

ren enten selv pålægge dette eller aftale hjælp fra Idrætssektionen til gældende timebetaling, 
hvilket normalt vil koste ca. 4.100 kr.  Bemærk også forholdene omkring beskyttelsesgulv i Jersie. 

o Alle beløb er ekskl. moms. 
o Lejeren er ansvarlig for at erstatte skader, tyverier eller lignende som kan henføres til arrange-

mentet. 
Der lempes for betalingsperioden for folkeoplysningsforeninger, således at der kun betales for det tids-
rum, hvor selve arrangementet foregår. 

Betaling af leje: 
I forbindelse med bookningen indbetales som forskudsleje hhv. 2.000 kr. (Hal A, SIC / Havdrup Hal) el-
ler 1.000 kr. (Solrød Gl. Skole).  Faktura på beløbet vil blive fremsendt. 

Solrød Kommune fremsender faktura på lejens restbeløb ca. 2 måneder før arrangementet, og beløbet 
skal være indbetalt senest 30 dage før arrangementet.  I modsat fald bortfalder lejeaftalen uden yder-
ligere varsel, og forskudsbetalingen er tabt.  

Ved aflysning af et arrangement 14-30 dage før refunderes 75 % af lejebeløbet (inkl. forskudsbeløbet).  
Ved aflysning af et arrangement 0-14 dage før refunderes 25 %. 

Hvornår skal der ikke betales lokaleleje? 
Det har indtil nu været praksis, at idrætsforeninger har kunnet holde fester med dans for medlemmer-
ne uden at betale lokaleleje, og denne praksis videreføres, idet det betragtes som en aktivitet der 
medvirker til at fastholde såvel medlemmer som frivillige i idrætsarbejdet, det vil fremover være et 
krav, at arrangørerne pålægger beskyttelsesgulv. Alle andre voksenfester skal der betales lokaleleje 
for, uanset om arrangøren er en folkeoplysende forening.  

Ligeledes opretholdes de særlige vilkår for juletræsfestlighed og børnerock i Havdrup Hallen, således at 
der ikke skal betales lokaleleje for disse - men derimod vil det fremover være et krav, at arrangørerne 
pålægger beskyttelsesgulv (eller betaler Idrætspersonalet for det).   

Andre vilkår: 
o Ved arrangementer, hvor lokalerne benyttes uden beskyttelsesgulv, er færdsel med 

udendørs fodtøj kun tilladt med sko-overtræk, som kan købes gennem idrætsområdet. 
o Lokalerne skal forlades ryddede og rengjorte til aftalt tid, så anden planlagt brug kan afvikles.  
o Lånte møbler, service og lignende skal sættes rengjort på plads som aftalt med udlåneren. 
o Lejeren er forpligtet til at sikre grundig rengøring også af toiletter og andre arealer, som er påvir-

ket af festen. Efterladenskaber udendørs skal også fjernes. 
o Hvis kommunens personale bliver nødt til at gøre ekstra rent efter at lejeren har forladt lokalet,  

skal lejeren betale de nødvendige arbejdstimer efter gældende takst (pt. 250 kr./time). 
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o Rygning er ikke tilladt i lokalerne.  Eventuel rygning udendørs må ikke efterlade spor eller genere 
omgivelserne.  

o Lejeren har ansvar for, at deltagerne kun bevæger sig i de anviste lokaler. Hvis en alarm udløses, 
vil det udløse gebyr for vagttilkald.  

o Alt affald fra arrangementet skal enten puttes i de relevante containere på stedet eller bortfjernes 
på forsvarlig vis af lejeren. 

o Lejeren skal selv sørge for evt. nødvendig lejlighedsbevilling til udskænkning af alkoholiske drikke. 

Specielt for Solrød Gl. Skole: 
Ved arrangementer med over 150 deltagere har den arrangementsansvarlige pligt til at gennemgå og 
afkrydse de brandmæssige forskrifter der fremgår af "Driftsjournal for forsamlingslokaler" som er op-
hængt i festsalens køkken, og med sin underskrift dokumentere at alle forhold er tjekket og fundet i 
orden. Den underskrevne formular afleveres i pedelkontorets postkasse. 
 
 
Eventuelle spørgsmål til denne ordning kan rettes til konstitueret Fritids- og kulturchef Margit Nielsen – 
telefon 56 18 28 01. 


