
2016.07.01 

 

LANDSBYHUSET 
 
Kontaktperson/Udlejning:  

 

 

Mads Witt   witt@dancyp.dk 

   Mobil 40 15 61 52 

Bestyrelse: 

 

Formand Mads Witt tlf. 40 15 61 52 

Næstformand Flemming Bang tlf. 24 42 24 10 

Kasserer             Hans Wollesen tlf. 21 75 59 63 

Sekretær             Helle Viuf tlf. 60 75 03 96  

                             Mogens Jensen tlf. 22 60 61 91 

                             Helle Witt tlf. 60 38 45 78 

                             Susan Bøgesvang tlf. 22 21 46 70 

                             

1913-BYGNINGEN 
ØIF 

Kontaktperson/udlejning Mogens Jensen 

 

 

 

I LANDSBYHUSETS ”entre” 

findes hjertestarter. 

Til denne er der altid adgang 

 

 

ØSTER LINDET 
 

LANDSBYHUS 
 

 

 
 

Præstegårdsvej 18 

Øster Lindet 

6630 Rødding 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1913-BYGNINGEN 

mailto:witt@dancyp.dk


2016.07.01 

LANDSBYHUSET  
 

har en række faste brugere, 

Såfremt der er ledige timer, kan man leje de forskellige 

lokaler på timebasis. 

Løse timer til sport, børnearrangementer m.v. med voksne 

ledere på max. 5 timer kr. 150,- pr. time 

Mødelokale kr. 150,- pr. gang. 

Løse timer afregnes med det samme på 9740-0001194615 

Brug af køkkenfaciliteterne er med i prisen. 

Ved længerevarende arrangementer (over 5 timer) kontak-

tes Landsbyhuset for prisaftale (alle aftalte priser er incl. 

moms og normal rengøring). Betaling erlægges forud. 

 

I hallen er det kun tilladt at bruge fodtøj, der ikke laver 

striber på gulvet. Tobaksrygning i de anvendte lokaler er 

forbudt. Bortkomne sager erstattes ikke. Børn må kun 

opholde sig i hallen under opsyn af en voksen (over 18 år). 

Gymnastikredskaberne og musikanlægget i hallen må kun 

bruges efter aftale med bestyrelsen.  

 

Kontaktpersonen for Landsbyhuset, står for udlevering af 

nøgle og aftale om betaling til huset. 

- Huset og inventar skal afleveres i samme stand, som det 

blev modtaget. 

- Huset skal være ryddet umiddelbart efter arrangementet. 

- Ituslået porcelæn og glas samt manglende køkkengrej 

skal erstattes. 

- Såfremt der er sket skader på huset (ridser i gulv eller 

andet) er lejeren erstatningspligtig. 

- Kost og støvsuger er under trappen. 

1913-BYGNINGEN M.M. 

 

Der må ikke overnattes i Landsbyhuset, derfor henvises til 

ØIF, som råder over 1913-bygningen. 

 

Kontaktpersonen for ØIF (overnatning og 

motionsområder-ne) står for udlevering af nøgle og aftale 

om betaling for brug af områderne, herunder også aftale 

om længerevarende arrangementer. 

 

2 stk. sovesale maks. 25 personer á kr. 20 (dog minimum 

kr. 200,- pr. sal/nat) 

Yoga-rummet maks. 25 personer á kr. 20 (dog minimum 

kr. 150,-/nat) 

2 pers. værelse eller 4 pers. værelse 125,- pr. person/nat. 

Til disse værelser er der dele-køkken og -bad. 

Ved booking af de udendørs aktiviteter betales der 

timepris. 

Beach volley-bane kr. 100,- pr. time. 

Multibane kr. 150,- pr. time. 

Motionscenter incl. spejlsal kr. 25,- pr. person/dag 

I skal selv medbringe bolde m.m. 

 

FÆLLES: 

Husk at efterlade hal, motions- og soveområderne, som du 

selv gerne vil overtage dem efter endt brug. 

I 1913-bygningen står der kost under trappen. 

  

HUSK efter endt brug at feje halgulvet, låse nødudgangs- 

dørene, slukke for ventilatorerne, lukke vinduerne og at 

slukke lyset. 

Se i øvrigt opslag om rengøring. 


