Lån af Korsagergård og Højrupgård
Sæson 2021/2022

Korsagergård og Højrupgård udlejes til godkendte foreninger, der er hjemmehørende i
Vallensbæk Kommune.
De angivne takster er gældende i kalenderåret 2021, og vil blive pristalsreguleret i
henhold til gældende praksis 1. januar 2022.
Det er muligt at vælge mellem 3 forskellige lånetyper.
Udlån A: Der er to eller flere medarbejdere til stede*).
Her er der tale om store arrangementer dvs. over 45 deltagere, hvor arrangøren
har behov for assistance/hjælp.
For dette arrangement skal lejeren betale følgende:






Takst for leje på Korsagergård: Stue 704 kr. og salen 523 kr. (inkl. en
medmedarbejder til kl. 24). Er der flere end 45 deltagere kræver det en
ekstra medarbejder.
Takst for leje af Højrupgård: 523 kr. (inkl. en medarbejder til kl. 24).
Løn til nr. 2 medarbejder (232 kr. x antal timer).
Løn til nr. 3 medarbejder (232 kr. x antal timer).
Efter kl. 24.00 skal der betales for samtlige medarbejdere, inkl. den første
medarbejder.

Udlån B: Der er en medarbejder til stede*).
Her er tale om et mindre arrangement (optil 45 deltagere), hvor arrangøren har
behov for mindre assistance /hjælp.
For dette arrangement skal lejeren betale følgende:




Takst for leje på Korsagergård: Stue 704 kr. og salen 523 kr. (inkl. en
medarbejder til kl. 24).
Takst for leje af Højrupgård: 523 kr. (inkl. en medarbejder til kl. 24).
Efter kl. 24.00 skal der betales løn til medarbejderen.

I disse tilfælde skal arrangøren aktivt deltage i oprydning m.m. sammen med
medarbejderen. Endvidere skal arrangøren sammen med medarbejdere lukke og
slukke, og på den måde skabe den fornødne tryghed blandt personalet.
*) Udlån A og B. Senest 8 dage før arrangementets afholdelse, sendes mail til:
booking@vallensbaek.dk (Oplys bookingnr.) i Center for Sundhed, Kultur og Fritid.
med detaljerne vedr. arrangementet. (forplejning, antal personer osv.)
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Udlån C: Arrangøren har ikke brug for assistance.
I disse tilfælde kan arrangøren klare sig selv 100 %.
En forudsætning for denne type udlån er, at man er en ”fast” bruger, som kender
faciliteterne, samt at der ikke må afholdes foreningsfester.
For dette arrangement skal lejeren betale følgende:



Takst for leje af Korsagergård: Stue 346 kr. og salen 346 kr.
Takst for leje af Højrupgård: 346 kr.

Såfremt lejeren ikke foretager den fornødne opvask og oprydning, vil der blive sendt
en regning, svarende til de ekstra arbejdstimer, der efterfølgende er blevet brugt af
personalet til oprydning m.m.
Generelt
Der vil være mulighed for køb af øl, vand, vin og spiritus samt kaffe og te. Egne
drikkevarer må gerne medbringes. Kaffe, te og andre drikkevarer skal betales i et
samlet beløb med dankort.
Personalet kan være behjælpelige med anretning af medbragt mad. De har ikke
mulighed for produktion af mad eller smørrebrød.
OBS: Det er en betingelse for lån af lokalet, at den tildelte tid overholdes. Tiden er
inkl. klargøring (f.eks. opstilling af borde m.v.) samt oprydning.
I Vallensbæk Kommune har vi rygeforbud i alle kommunale bygninger og udenoms
arealer.
Center for Borgeraktivitet og Kultur
Januar 2021 / HGS
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