


Indledning 

Forsamlingshuset er et ældre hus fra 1893, som har huset rigtig mange fes-

ter, bankoaftener, teaterforestillinger mm. Forsamlingshuset har alt,  det 

man skal bruge til et godt arrangement. Vi ligger i et naturskønt område lidt 

uden for Ramløse, dog stadigvæk med en bus som stopper 50 meter fra 

indgangen. Vores forsamlingshus er også dit forsamlingshus, så føl dig 

hjemme og nyd de store lokaler. 



Værd at huske 

Forsamlingshuset er godkendt til 200 personer. 

Lille sal er godkendt til 70 personer. Hvis der ønskes god plads til festen, an-

befales ca. 50 personer. 

Store sal er godkendt til 130 personer. Hvis der ønskes god plads til festen, 

anbefales ca. 100 personer.  

Der forefindes service til ca. 100 personer. Spørg, hvis du skal bruge mere. 

Vi har dannebrogsflag, som ligger i skabet i hallen, og må gerne benyttes, 

men husk venligst at tage det ned efter brug. 

Der forefindes handicaptoilet. 

Der forefindes to børnestole. 

Vi har lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke for per-

soner, som måtte komme til skade under udlejningen - herunder medhjælp i 

køkkenet ved servering m.v. 

Forsamlingshuset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. 



General information 

Priser 
Vi henviser til vores hjemmeside, hvor opdateret priser er oplyst. 
Hvis der er noget du ikke kan få svar på via vores hjemmeside så skriv da 

venligst til booking@ramloseforsamlingshus.dk 

 

Information om lys 

Det er muligt, at tænde og slukket lyset i forsamlingshuset på kontakterne til 

højre i garderoben imellem garderobestængerne.  

Lyset i køkkenet tænder og slukker automatisk.  

  

Information om alarm og nøglebrik 

Du vil inden udlejningen få udleveret en nøglebrik og en kode til alarmen.  

Når du skal ind i forsamlingshuset, skal du føre nøglebrikken op på tastaturet 

ved døren til forsamlingshuset og trykke den udleverede kode. Du skal ligele-

des taste koden på tastaturet indenfor døren. Når displayet skriver ”alarm 

frakoblet” kan du frit benytte dig af forsamlingshuset og dets faciliteter. 

  

Når du forlader forsamlingshuset skal du taste koden på det indvendige ta-

statur. Displayet skriver herefter ”alarm tilkobles” og du har nu 30 sekunder 

til at forlade huset.  

Hvis en dør er åben eller andet vil displayet indvendigt ”brokke sig” og skrive, 

hvad der skal gøres for at alarmen kan tilkobles.  



 

Information om køkkenet 

I køkkenet forefindes et bredt udvalg af alt, hvad du skal bruge til din fest.  

Dette bl.a. stort fryse– og køleskab, 6 store kogeblus, ovn, el-kedler, mikro-

bølgeovn samt industri opvaskemaskine og industrikaffemaskiner.  

Af service har vi til ca. 100 personer af det du skal bruge i løbet af aftenen 

(knive, gafler, skeer, teskeer, rødvinsglas, hvidvinsglas, vandglas, ølglas, øl-

krus, snapseglas, tallerkner, kaffekopper). 

Samt et bredt udvalg af cognac- og portvinsglas, serveringsskåle, serverings-

fade, gryder, pander, sovseskåle, knive, skærebrædder, diverse køkkenred-

skaber, tagtøj m.m. 

Der forefindes karklude, viskestykker og affaldssække i forsamlingshuset.  

 

Det er muligt mod betaling at benytte sig af vores automatiske kaffemaskine. 

 

Retningslinjer 

Alle retningslinjer fremgår af skiltene, der hænger i køkkenet. Der er ligeledes 

forklaringer på, hvordan industrimaskinerne benyttes.  

Der må ikke efterlades mad eller andet spiseligt udenfor køleskabet eller fry-

seren om aftenen og natten i forsamlingshuset.  

 

Der forefindes skarpe knive i køkkenet, men 

det anbefales at lejere medbringer egne knive.  







Lejebetingelser 

Tider og adgang 
Lejeperioden er fra kl. 9.00 på udlejningsdagen til kl. 9.00 den efterfølgende 
dag. Det er muligt, at leje forsamlingshuset dagen før og efter Jeres arrange-
ment, hvis det ikke er lejet ud til anden side.  
Hvis forsamlingshuset er udlejet dagen før eller efter udlejningsdagen, må 
det forventes at tidspunkterne ændres grundet evt. rengøring. Dette er no-
get, der tilpasses de berørte udlejninger. 
 
Udlevering af nøglebrik sker som udgangspunkt ugen op til eller på udlej-
ningsdagen. 

 

Betalinger 
Depositum og andre services, betales ved indgåelse af kontrakten. Faktura 
sendes via mail. Denne betaling, betales ikke tilbage hvis lejen aflyses, under 
2 måned før lejedato. 

Lejen betales senest 1 måned før lejedato, Hvis huset bookes mindre 1 må-
ned før leje dato, betales den samtidig med depositummet  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Almindelige betingelser 
Da der er stråtækte tage i nærheden, må der IKKE fyres fyrværkeri af i eller 
uden for forsamlingshuset. 

Der SKAL vises hensyn overfor nabo, der ikke ønsker uventet gæster. 

Ituslået service erstattes til dagspris. Det ituslåede service stilles på en bakke 
i køkkenet, og prisen fratrækkes depositummet. 

Salg af øl, vin og spiritus til offentlige arrangementer er ikke tilladt. 

Der er totalt rygeforbud i forsamlingshuset - rygning foregår udenfor. 

Hvis scenen skal benyttes, skal dette aftales særskilt. 

Effekter må ikke fjernes fra huset. 

Man er velkommen til at udsmykke huset både ude og inde, hvis dette fjer-
nes igen, dog må der ikke laves huller og benyttes skruer, søm eller stifter. 

Der henvises til vores hjemmeside, hvor der kan læses mere om praktisk info. 

 

 

 

Ved booking af generalforsamling, møde, 
kursus, mindesamvær eller andet er der 
mulighed for individuelle aftaler.  
Se yderligere på hjemmesiden eller kon-
takt os på booking@ramlosescenen.dk 



Aflevering af  huset 

Efter endt leje afleveres forsamlingshuset som aftalt ved nøgleudleveringen. 

Dette enten ved personlig aflevering eller ved at aflevere nøglen aftalt sted.  

Rengøring 
Forsamlingshuset afleveres opryddet og rengjort i henhold til vores anvisnin-
ger, som kan findes på vores hjemmeside, samt i den tjekliste som udleveres 
ved starten af dit arrangement. 

Ved manglende oprydning / rengøring betales der for personale 400 kr. pr. 
time, som fratrækkes depositummet. 

Affald. Almindelig dagrenovation må smides i vores containere, som er place-
ret ved køkkenudgangen.  
Andet affald, så som pap, flasker, dåser og lignende, skal lejer selv sørge for 
at afskaffe.  

Efter endt leje 
Du vil efter endt leje af forsamlingshuset modtage en mail med information 
omkring eventuelle fejl og mangler samt vedrørende tilbagebetaling af dit 
depositum.  

Depositum returneres senest 30 dage efter endt leje. 



Beredskabsprocedure ved brand 

Tilkald brandvæsenet, telefon 1 1 2  

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde.  

Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets be-

liggenhed og om personer der ikke er kommet i sikkerhed.  

Samlingssted ved Flagstangen  



Dem bag Ramløse Forsamlingshus 

Formand: 

Kasserer: 

Sekretær: 

Bestyrelse: 

Bestyrelse: 

Filip Kirchmann  

Mia Mortensen  

Line Wassmann  

Mia Roswall 

Sofie Pullich 


