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Udlejning af Østhallens lokaler. 

 

Cafeteria 
 Start    Antal deltager til fest 

Fra dag Dato Fra kl. Til dag Til kl. 1-50 51-100 

Fredag  kl. 14.00 Lørdag kl. 10.00 950 1.450 

Lørdag / helligdage kl. 12.00 Søndag kl. 10.00 1.250 1.750 

Fredag  kl. 14.00 Søndag kl. 10.00 1.500 2.000 

Søndag  kl. 10.00 Søndag kl. 22.00 750 1.250 

Børnefødselsdag Hverdagseftermiddag 500 750 

Leg i Multisalen kun sammen med cafeteriaet 400 600 

Slutrengøring 500 500 

Depositum. Konto nr. 7730 2031735. Mobilepay 313270 500 500 

Proppenge udgør 15,- kr. pr deltager. Serviceleje udgør 10,00 kr. pr. deltager. 
Priser er inklusiv moms. 

Multisalen: 
 Start    Antal deltager til fest 

Fra dag Dato Fra kl. Til dag Til kl. 1-50 51-100 101+ 

Fredag  kl. 14.00 Lørdag kl. 10.00 1.250 2.000 2.750 

Lørdag / helligdage kl. 12.00 Søndag kl. 10.00 1.750 2.750 3.500 

Fredag  kl. 14.00 Søndag kl. 10.00 2.500 4.000 5.500 

Søndag  kl. 10.00 Søndag kl. 22.00 1.000 1.750 2.750 

Børnefødselsdag Hverdagseftermiddag 500 750 1.000 

Slutrengøring 500 500 1.000 

Depositum. Konto nr. 7730 2031735. Mobilepay 313270 500 500 1.000 

Proppenge udgør 15,- kr. pr deltager. Serviceleje udgør 10,00 kr. pr. deltager. 
Priser er inklusiv moms. 
 

Fra dag Dato Fra kl. Til dag Til kl. 

Lille møderum Kun løbende udlejning pr. time 68,64 

Hal pr. bane  pr. time 407,61 

Slutrengøring Afregning efter forbrugt tid. 500,- kr. pr time.  

Depositum   Aftales 

Ved fester afregnes der proppenge pr. deltager med 15,- kr. 
Priser er inklusiv moms. Hal banerne er moms fritaget.
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I forbindelse med stævne, kan vi kræve at lokalerne ryddes før kl. 10:00. 
 
Østhallen med dens faciliteter har til formål at dække østområdets lokalebehov for sportsudøvelse 
såvel for skole som for områdets sports klubber/foreninger. 
 
Udlejning til sportslige arrangementer har 1. prioritet, dette udmøntes i at skole og sportsklubber får 
mulighed for at booke timer inden der bookes timer til øvrige arrangementer. 
 
Østhallens faciliteter kan tilgodese flest mulige af områdets lokalebehov, derfor er der ingen 
begrænsning på hvad lokalerne kan udlejes til - hvis blot det er inden for rammerne af hvad 
bygningerne er egnet til. 
 
Såfremt der kræves yderligere rengøring af vægge, vinduer, karme, udendørs arealer, samt grov 
rengøring af toiletter, så faktureres det efter opgjort timeforbrug til 500,- kr. pr. time. 
 
Lejemålet Hal udlejes alene til engagementer på timebasis. 
 
Lejemålene udlejes ikke, hvis Østhallens bestyrelse finder tidspunktet for udlejning uheldig, eller hvor 
idrætslige aktiviteter delvis bruger lokalerne. 

 

Max antal personer 
Multisal og kantine er til max. 75 (150) personer. 
Hallen er til max 750 (1250) personer. 

 

Regler for udlejning: 
Udlejning kan kun ske til personer fyldt 21 år, eller med fuldmagt fra forældre, der påtager sig alt 
ansvar. 

 
Der må ikke medbringes glas eller glas flasker ude på plænen. Den er beregnet til idræt, og der må 
under ingen omstændigheder kom glas på den. Skal der tages noget med ud på plænen skal det 
være i plast. Vi har plast glas i kan købe for 1,50 kr. pr. stk., hvis i ikke selv skaffer. 
 
Ved ungdomsfester skal der være en voksen for hver 15 - 20 unge der holder fest. 
 
Ved fester med høj musik, må hallen ikke åbnes over mod ældrecenteret der ligger på den anden side 
af P pladsen. Vil man gerne ud, for at få frisk luft eller ryge, skal det foregå på hallens bagside mod 
plænen. 

 

Depositum 
Ved indgåelse af lejemål betales et depositum som beskrevet under de forskellige lokaler til Konto nr. 
7730 2031735 Vestjysk Bank, eller mobilepay 313270. Husk navn og adresse på lejer. Restbeløbet 
betales ved aflevering af lejemålet eller der fremsendes faktura. Aflyses et engagement tilbagebetales 
depositum ikke. 
 

Overnatning 
Overnatning i forbindelse med leje af Østhallens faciliteter må ikke finde sted. 
 

Madvarer og drikkevarer 
Det er tilladt at medbringe madvarer og drikkevarer. 
 

 
Forefindes 
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Borde og stole – opstilling påhviler lejer, og afleveres i samme stand som modtaget. 
Service haves til 90 personer i forbindelse med lejemålet Cafeteria. 
Køkkenfaciliteter aftales. 
Rengøringsartikler og redskaber. 
 

Rengøring: 
1. .. Lejemålet afleveres i samme stand som modtaget. 
2. .. Gulvet fejes / vaskes. 
3. .. Snavsede borde og stole rengøres. 
4. .. Toiletter og håndvaske rengøres. 
5. .. Køkken afleveres som modtaget og ifølge aftale. 
6. .. Flasker, emballage og affald sorteres og lægges i container der står mod sportsplads. 

Slutrengøring punkt 2 vaskes og punkt 4 udføres af Østhallens personale. 
 

Aflevering 
Døre lukkes og låses, vinduer lukkes og lys slukkes ved engagementers ophør. 

Bortkomne ting og evt. ødelagt inventar og lignende, faktureres lejer til nyanskaffelsespris. 

Nøgle og restbeløb afleveres ved lejemålets ophør eller der sendes en faktura. 

Alt hvad der efterlades, smides væk. 

 

Undertegnede lejer er bekendt med og indforstået med Østhallens regler, brugsanvisninger og er villig 
til at betale efter regning, hvis ovennævnte ikke er fulgt. 

 

På Østhallens vegne  Nørre Nissum den. 

 
  

Østhallen  Lejer 

 Navn  

 Adresse  

 Post nr. og by  

 Telefon  

 E-mail  

 Antal deltager  

 
Aftalt: 

Leje dato: 

Lokale 
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Leje af lokaler til fest / kulturelle engagementer sker ved henvendelse til centerleder 
Flemming Sølvstrand Bertelsen. +45 9789 1467 / +45 2046 9375 / oesthallen@gmail.com 

Prisliste på service: Stk. pris Ødelagte 

Amalie tallerken flad 25,00  

Amalie tallerken dyb smal 21 cm. 25,00  

Amalie underkop 14,5 cm 25,00  

Amalie overkop 18 cl 25,00  

Nonik ølglas 28 cl 15,00  

Ballon rødvins glas 25 cl 15,00  

Ballon hvidvins glas 19 cl 15,00  

Gin glas 3 cl 10,00  

 


