
Selskabslokalet i H/F Ishøjgaard  

 
Huset kan lejes, af medlemmerne i H/F Ishøjgaard. Lokalerne kan rumme op til ca. 80 personer til 

spisning. Lokalet kan lejes 2 år frem i tiden for H/F Ishøjgaard og kan af H/F Ishøj Søndergaard 

lejes 6 måneder frem i tiden.  

 

I køkkenet forefindes 2 kogeplader og 3 ovne, 3 kaffemaskiner, 2 køleskabe, 1 fryser. Porcelæn, 

bestik, 5 slags glas, til 80 personer, samt diverse køkkengrej, gryder og pander.  

 

Man skal selv medbringe: 

Håndklæder og viskestykker. 

  

Prisen for leje af selvskabslokalet er følgende:  

Dagsleje fra kl. 10-21   1.200,00 kr. pr. dag 

Fredag fra 16.00 til søndag kl. 16.00  2.000,00 kr. 

 

Depositum for H/F Ishøjgaard  3.000,00 kr. 

Depositum for H/F Ishøj Søndergaard  5.000,00 kr.  

 

Depositum og leje af selskabslokalet skal indbetales senest 30 dage før lejetidspunktet. 

 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til prisændringer. 

 

Ved dagsleje udleveres nøglen kl. 10 og lokalet skal afleveres kl. 21 fuldstændigt rengjort. Ønsker 

man at aflevere nøglen dagen efter er man nødsaget til at leje lokalet for begge dage.  

 

Ved aflysning, af lejemålet mindre end 14 dage, før lejetidspunktet, fratrækkes kr. 500,00, med 

mindre der kan ske udlejning til anden side, den pågældende dag. 

 

Reservering, udlejning, udlevering og aflevering af nøgler, samt optælling varetages af Jeanne 

Hansson, Paradis Alle 32. 

 

Når man forlader, selskabslokalet skal der være ryddet op, borde tørret af og stole sat på plads, 

toiletter, ovne og køleskabe skal være gjort rent. Gulvene skal vaskes. 

Service skal være vasket op og sat på plads, på de rigtige hylder i skabene. Servicen skal 

straks efter vask tørres af. Manglende oprydning og rengøring m.m. afregnes pr. time med kr. 

300,00 og vil ligeledes som skader og evt. mangler, blive fratrukket depositum, i henhold til 

inventarlisten, som bruges ved optælling. Ved skader på andet end det på inventarlisten 

indeholdende vil tilbud blive indhentet og skaden udbedret for lejerens regning.  

Husets inventar, såsom borde og stole må ikke sættes uden for huset, stole til udendørs brug er 

udenfor. Der er rygning forbudt i lokalerne.  

 

Pavilloner kan lejes for 50kr. pr.stk. dog mod et depositum på 500,00 kr. pr. stk, som 

returneres såfremt pavillonen returneres i samme stand som modtaget.   

 

Der skal være ryddet op uden for huset, når huset forlades. Ordensregler og inventarliste udleveres 

ved reservering. 

   Bestyrelsen  


