Takster
Vordingborg Kommune anviser gratis lokaler, haller og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende
foreninger hjemhørende i Vordingborg Kommune, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning eller
frivilligt folkeoplysende arbejde i henhold til folkeoplysningsloven.
Vordingborg Kommune ønsker desuden at understøtte øvrige frivillige foreninger og organisationer, der
tilbyder aktiviteter for borgerne i kommune, med gratis lokaler med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes
frivilligpolitik.
Ovennævnte foreninger skal ved indtægtsgivende offentlige arrangementer, såsom fester, messer,
udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv., der ikke er en naturlig del af foreningens aktivitet, betale
lokaleleje. Der betales 50 % i forhold til nedenstående takster.
Alle øvrige skal betale fuld lokaleleje uanset arrangementets art. Kommunale lokaler kan dog ikke udlånes til
private fester eller andre private sammenkomster.
Der betales leje af lokalet fra det tidspunkt, forberedelserne påbegyndes til oprydning er tilendebragt. Prisen
er incl. hvad der må betragtes som et normalt forbrug af lys, vand og varme samt rengøring og renovation.
Lokaleleje opkræves ved udgangen af hvert kvartal.
Lokaler

Pris pr. time
Hverdage

Pris pr. time
Weekend/Helligdage

Pris pr. døgn
24 timer

Idrætshal (5/8)
Bårse/Ørslev
Idrætshal
Gymnastiksal
Aula/Faglokaler
Klasselokale
Festsale, caféer mv.
VU Teatersal

300 kr.

600 kr.

400 kr.
150 kr.
100 kr.
50 kr.
150 kr.
Arrangementer/forestilling
er med entré pr. dag
2.000 kr.

800 kr.
300 kr.
200 kr.
100 kr.
300 kr.
Forberedelse/oprydning
pr. dag
1.000 kr.

3.000 kr.

Pr. time
ud over
125 kr.

4.000 kr.
150 kr.
1.500 kr.
75 kr.
1.000 kr.
50 kr.
500 kr.
25 kr.
1.500 kr.
75 kr.
Egne foreninger/teatre uden
entré (øvedag mv.) pr. dag
500 kr.

Øvrige takster

Pris

Bemærkninger

Opstilling/nedtagning af
borde, stole, scene m.m.

250 kr. pr. time
pr. servicemedarbejder

Dette tilbud er kun muligt i det omfang, det kan aftales
med den enkelte skoleleder.

Overnatning
Erstatning af nøgle til
kommunens lokaler

Fuld døgn-pris
150 kr.

Gælder også for foreninger
pr. nøgle

