
 

 

 

Takster for Egnshuset 
Jungshoved Skole 
Godkendt af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget d. 31. oktober 2018 med 

ikrafttræden d. 1. januar 2019. Taksterne fastsættes årligt af Kultur-, Idræts- 

og Fritidsudvalget. 
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Takster 

Det er gratis for godkendte folkeoplysende foreninger og registrerede frivillige hjemmehørende i 

Vordingborg kommune at benytte lokalerne.  

 

Hvis folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige skal benytte lokalerne til indtægtsgivende offentlige 

arrangementer, såsom fester, loppemarkeder, bankospil mv. betales dog en lokaleleje.  

 

Hvis private skal benytte lokalerne skal der betales en lokaleleje. Taksterne er derfor fastsat efter de 

private forsamlingshuses takster kombineret med en vurdering af det tilbud, det enkelte hus kan levere. 

 

Lokaler Pris pr. time Dagsarrangement   Aftenarrangement Overnatning 

 Huset kan 

ikke bookes 

på timebasis 

mod betaling. 
1 

 

 

Med mindre andet er 

aftalt fra kl. 8.00 til 

16.00 

Med mindre andet er 

aftalt fra kl. 17.00 til 

22.00 

 

Klasselokale - 500 kr. + 

slutrengøring2 

 

500 kr. + 

slutrengøring3 

- 

Gymnastiksal - 900 kr. + 

slutrengøring4 

 

900 kr. + 

slutrengøring5 

- 

Hele skolen - Overnatning i perioden 

1.5 til 1.10 samt 

skoleferier og 

weekends. 

Fra 1.10 til 1.5 kun 

overnatning i 

weekender og 

skoleferier 

 

Overnatning i perioden 

1.5 til 1.10 samt 

skoleferier og 

weekends. 

Fra 1.10 til 1.5 kun 

overnatning i 

weekender og 

skoleferier 

 

60 kr. pr. person 

pr. døgn inkl. 

slutrengøring dog 

min. 1.600 kr. i 

alt. I perioden 

1.10 til 1.5 

tillægges et 

varmetillæg på 

300 kr. pr. døgn 

uanset antal 

overnattende. 

Den gl. 

lærerbolig 

- Kun til overnatning Kun til overnatning Fra 350 kr.- 800 

kr. i døgnet + 

slutrengøring eller 

selvrengøring6 

     

 

 

1 De folkeoplysende foreninger/frivillige kan booke lokalerne pr. time vederlagsfrit. 
2 Man stiller selv op og på plads. Slutrengøring 400 kr. 
3 Man stiller selv op og på plads. Slutrengøring 400 kr. 
4 Inkl. brug af toiletter, bad, omklædning mv. Man sætter selv stole og borde på plads. 700 kr. for rengøring. Der kan ikke vælges 
selvrengøring. 
5 Inkl. brug af toiletter, bad, omklædning mv. Man sætter selv stole og borde på plads. 700 kr. for rengøring. Der kan ikke vælges 
selvrengøring. 
6 Slutrengøring 650 kr. 

                                                

 


