Til opslagstavlen.

VELKOMMEN TIL

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS og
BORGERFORENING
Horsensvej 117, Tebstrup

Aktivitetskalender
2016
Læs inde i folderen om:
Hvordan kan jeg leje Tebstrup Forsamlingshus?
- regler, priser, faciliteter, hvem kontakter jeg ?

Hvilke opgaver løser Borgerforeningen?

Forsamlingshusets faciliteter
Den store sal
Smuk sal med synlige træ konstruktioner og flot buet loft.
Her er plads til 90 spisende gæster.

Scenen
For enden af den store sal, er der en scene med plads til yderligere
opdækning eller eventuelt til musikken.

Den lille sal
Er indrettet med en flot bar med fadølsanlæg og et stort køleskab,
umiddelbart op til køkkenet.

Køkkenet
Køkkenet er indrettet med kogeø, som har 6 gasblus, stor
varmluftsovn, opvaskemaskine, kaffemaskine, et stort køleskab og
en kummefryser. Der er glas, service og bestik til at kunne dække
op til 90 personer.

Lys og varme
Forsamlingshuset er el opvarmet. Varme, el og udsugning styres fra
depotrummet ved køkkenet. I depotrummet findes de tekniske
installationer.

Forsamlingshusets andre opgaver
Huset er hvert år vært ved forskellige kulturelle arrangementer som
omhandler musik, teater, foredrag, bankospil, revy, Tebstrup marked,
fællespisning og mange andre arrangementer.
Den vigtigste opgave er at opretholde sammenhængskraften i
lokalområdet, og med tillokkende arrangementer, at give de lokale
borgere gode og givende oplevelser i fællesskab med naboer og venner.

Borgerforeningens opgave
Tebstrup Borgerforening varetager byens interesser både internt og
overfor omverden, særligt myndigheder.
Det kan være områder i nærområdet, hvor det kan være praktisk at
fremstå enige for at få gennemført vores ideer om udviklingen af vores
egn.
Borgerforeningen sørger også for, at der hvert år kommer et flot juletræ
op på Tebstrup Torv, til glæde for alle byens borgere.

Når du lejer forsamlingshuset
Ved reservation betales et depositum på kr. 500,- for medlemmer
og 1.000 kr. for ikke medlemmer.
Lejen betales senest ved udlevering af nøgle.
I skal selv medbringe: karklude, viskestykker, håndklæder,
håndsæbe, toiletpapir, affaldsposer og lign.
Rengøringsmidler findes i køkkenet og er inkluderet i lejen.
Gulvvask og rengøring af toiletter foretages af udlejer, og betales
sammen med lejen.
Lejer skal være fyldt 25 år

Udlejningspriser
Udlejning af huset
for medlemmer
2.900,- kr. pr døgn
Efterfølgende døgn
700,- kr. pr døgn
Udlejning af huset
for ikke medlemmer
3.900,- kr. pr. døgn
Efterfølgende døgn
1.700,- kr. pr. døgn
(Prisen er inkl. oblig. slutrengøring)
Prisen inkluderer forbrug af varme, gas og el
Gamle borde og stole kan lejes af medlemmer
Borde pr. stk. 10,- kr. / stole pr. stk. 2,- kr.

Hvem kontakter jeg for at leje huset?
Udlejningen administreres af bestyrelsens medlemmer.
Telefon:
30 82 88 01 - Læg besked
E-mail:
mail@tebstrupforsamlingshus.dk
Du kan se hvilke datoer forsamlingshuset er udlejet på
www.tebstrupforsamlingshus.dk

Bliv medlem
Bliv medlem af vores forening og støt vores arrangementer.
Medlemskab for en husstand
300,- kr. pr år
Medlemskab for enlige / pensionister
150,- kr. pr år
Medlemskab betales forud årets generalforsamling
Betaling sker via netbank til:
Reg. Nr. 6191
Konto. Nr. 0006 766 099
Skriv din adresse i beskedfeltet, og send efterfølgende en mail med
dit/jeres navn og adresse til mail@tebstrupforsamlingshus.dk

2016
Torsdag d. 11. Februar kl. 18.00 – Generalforsamling. Entre 50 kr. hvis du
vil spise med. Generalforsamling kl. 19.30. Tilmelding til spisning:
mail@tebstrupforsamlingshus.dk
Fredag den 4. marts kl. 19.00 – Revy. Alle medlemmer er velkomne til en
hyggestund
Lørdag den 5. marts klokken 18.00- Revy med spisning. Billetsalg Dagli
Brugsen Tebstrup.
Torsdag d. 17. Marts – Fællesspisning. Tilmelding på seddel i Dagli Brugsen
eller på mail@tebstrupforsamlingshus.dk
Torsdagsbar hver den 1. torsdag i måneden, fællesspisning hver den 3.
torsdag i måneden.
Torsdag den 26. maj 19.00 – Sponsorbanko
I december afholdes der firmajulefrokoster. Kontakt forsamlingshuset for
at høre nærmere.
Dette er den foreløbige arrangement kalender for 2016.
Overraskelser/nye arrangementer kan findes på forsamlingshusets
hjemmeside eller i Top.nu
Vi glæder os til at se dig !
- Se den opdaterede kalender på
- www.tebstrupforsamlingshus.dk
og læs mere om arrangementerne.
- se også opslag i Dagli’ Brugsen forud for hvert arr.
skriv til os på mail@tebstrupforsamlingshus.dk
ring til os på 30 82 88 01

