
Gelstedvej 10 
5560 Aarup 

IVAN SØRENSEN 

Bellisvænget 11 

Grønnemose 
5560 Aarup 
TLF  27 71 04 19  
Mail :   i.flyckt@mail.dk 

Kontakt person 
vedr.  udlejning : 

RØRUP  
BORGERHUS  

Rørup  
Sogneforening 

Velegnet til  ca. 60 personer 

Her finder du Rørup Borgerhus : 
 
Drej ind ved ”Lærkeskolen”, 
følg  vejen forbi ”Regnbuen”. 
 

GL.HOVEDVEJ 
Gelstedvej 10 

Der skal medbringes. 

Håndklæder. 

Viskestykker. 

Opvaskemiddel. 

Toiletpapir. 

Køkkenrulle. 

Håndsæbe. 

Emballage til overskydende mad. 

Affaldsposer. 

Ivan Sørensen 
Bellisvænget 11 
Grønnemose, 5560 Aarup 
Tlf . 23 47 37 43   E-mail i.flyckt@mail.dk 
Bank : 
Totalbanken 
Reg.nr. 6880   Konto nr. 1100477 



· Rørup Borgerhus kan lejes af medlemmer af Rørup 

Sogneforening udelukkende til pågældende medlems 

egne og private fester 

· Medlemmet hæfter personligt for enhver skade, som 

måtte blive forvoldt på bygning og inventar af lejer, 

medhjælpere og gæster. 

· Der må ikke bruges kroge, skruer, tape osv. på døre, 

vægge og lofter. 

· Det er forbudt at stå på borde og stole. 

· Borgerhuset udlejes ikke til ungdomsgilder, 18 års 

fødselsdage o.lign., men kun til lejere over 25 år.            

Udlejer foretager et skøn. 

· Ved bestilling erlægges depositum = 50 % af lejebeløb 

og lejeaftale underskrives. 

· Ved afbestilling  refunderes depositum ikke. 

· Lejetidspunktet  er fra kl. 09.00 til næste dag kl. 6.00. 

Fredag, lørdag og søndag udlejes kun hele dage. 

· Lejeren kan ikke påregne at få huset dagen i forvejen. 

Hvis lejeren vil være sikker, må   huset lejes den på-

gældende dag. 

· Hvis huset er ledigt,  er det muligt at benytte det afte-

nen før til borddækning m.v. imod at betale 200 kr.   

· Musik må ikke være så høj, at den generer naboer.  

Luk evt. døre og vinduer. 

· Brug af fyrværkeri er ikke tilladt. 

· Rørup Borgerhus er røgfrit område. 

Leje betingelser  Priser. 

Husets stueetage : 

· Hverdage     1000  kr. 

· Fredag         1200 kr. 

· Lørdag          1.400 kr. 

· Søndag         1200 kr. 

· Weekend   2000 kr. 
           Lørdag/Søndag eller Fredag /Lørdag 
· Rengøring    400 kr.                    

( Rengøring er obligatorisk og  afregnes           
direkte med tilsynet)  

Kælderlokale m/ køkken og toilet : 
Plads til ca. 30 personer. 
Man gør selv rent, d.v.s tørrer borde, vasker         
gulve, rengør toilet og køkken. 
                     500. kr 
Ved manglende rengøring opkræves 
                 kr. 300,- 
 
SKAL FESTEN HOLDES HJEMME ER DER 

MULIGHED FOR AT LEJE BORDE OG STOLE  

Leje af borde og stole: 

· Borde 10 kr. 

· Stole 7 kr. 

Service kan formidles fra Aaruphallen 

· Tallerkener  2 kr 

· Kaffekopper m/underkop  3 kr 

· Glas  1,50 kr 

· Bestik  1,50 kr 

Ved aflevering Skal: 
 
1. Alle gulvene skal være fejet. 

2. Toiletter være rene 

3. Borde være aftørret og stillet på plads efter 

planen, stolene stables med 3 i hver stak  og 

sættes ud til væggene 

4. Alt brugt service skal være rent og sat på 

plads som ved modtagelsen. 

5. Opvaskemaskinen skal være tømt. 

6. Komfur, ovn, plader skal være rengjort. 

7. Porcelæn og service, der er beskadiget/revnet 

stilles på køkkenbordet og skal erstattes med 

dagspris. 

8. Køleskabe og fryser skal være rengjort.                  

9. Alle vinduer og døre lukkes 

10. Aflevering af nøgle aftales med tilsyn.. 

 
Hvis der fra udlejeres side skal bruges ekstra tid 
på rengøring af huset,  kan det medføre en     
ekstra rengøring på 200 kr. 

PAS GODT PÅ HUSET 
OG EFTERLAD DET, 

SOM DU SELV ØNSKER 
AT OVERTAGE DET ! 

 

TAK 


