
Pedersker Samlingshus 

 

 

Pedersker Samlingshus er ejet af kommunen, men bliver drevet af en bestyrel-

se, der er valgt af Samlingshusforeningen. Næsten alt arbejde bliver lavet ved 

frivillig arbejdskraft, så det er et meget stort ønske, at dem der lejer Sam-

lingshuset respekterer dette store arbejde, ved at BEHANDLE DET GODT OG 

AFLEVERE DET I ORDENTLIG STAND. 

Kort sagt aflevere det i den stand, man selv ønsker at modtage det. 

 

 

Samlingshuset er røgfrit, udenfor står der askebægre med sand i som SKAL be-

nyttes. 

 

Husk at Samlingshuset ligger midt i byen, så af hensyn til de omkringboende 

bedes vinduer og døre så vidt muligt holdes lukket ved høj musik og i hvert fald 

efter kl. 24.00. 

 

Der er porcelæn og bestik til ca. 80 gæster, viskestykker og karklude bedes man 

selv medbringe. 

 

HUSET kan lejes af alle dog er der nogle begrænsninger. 

 

SKOLEAFSLUTNINGER er ikke tilladt. 

 

Ungdomsfester er tilladt, hvis der er mindst 2 voksne personer til 

stede, der tager ansvaret for festen. Det er ikke tilladt at sælge spiritus, hvis 

man ikke har en speciel spiritusbevilling. 

 

Der kan blive tale om ekstra betaling for rengøring, hvis det er påkrævet med 

en ekstra indsats. Dette gælder alle former for fester.  Der vil i hvert tilfælde 

blive tilsendt en regning, efter timeopgørelse, der går ud over de ca. 3 timer, 

der er beregnet efter hver fest. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende ting: 



OPVASKEMASKINEN: 
 

Læs brugsanvisningen grundigt.  

GLAS og BESTIK SKAL tørres af med et tørt viskestykke inden det sættes på 

plads. 

 

Det er vigtigt at alle ting bliver lagt på de rigtige pladser, så er det lettere for de 

næste brugere. 

 

OVNEN: 

 

Man kan ikke bruge ovnen med dampeffekten, da vi ikke har tilkoblet dette. 

Læs brugsanvisningen. 

 

KAFFEMASKINEN: 

 

Husk at slukke for strømmen til kaffemaskinerne efter brug, ellers brænder de 

sammen. 

 

PAP OG PAPIR: 

 

Vi kan godt ønske os at man holder papirduge og papkasser for sig, og at man 

lægger dem i venstre garage. 

 

Man skal selv medbringe affaldsposer. 

 

HUSK at tage tomme skåle eller plastbøtter med til at tage rester med hjem i. 

Det er IKKE tilladt at tage Samlingshusets fade og skåle med hjem. 

 

OPRYDNING: 

 

Efter arrangement: Læs sedlen på opslagstavlen. 

 

Bestyrelsen er:  

 

 

 

 

 

 

ROS:  SIG DET TIL ANDRE 

RIS:   SIG DET TIL OS 

Britta Kofoed: - kontaktperson:         23326247 

Inger Jensen:                                        56978168 

Lise Jørgensen:                                     56977184 

Bent Kofoed:                                         56978312 

Poul Erik Hansen:                                 56978049 


