
Udlejning Fyns Døveforenings klublokale. 
Døveforeningens Hus ejes og drives af Fyns Døveforening. 
Det er vores formål, at Døvehuset kan være et samlingspunkt for alt fra kulturelle aktivite-
ter til sammenkomst for for tegnsprogstalende, se yderligere bemærkning i bunden. 

Døvehuset ligger ikke så langt fra Banegården. Det er let at komme til derfra til fods. 
Der er mulighed for parkering på Abigaelsvej, dog skal man tage hensyn til de øvrige    
husejere på gaden. Du må gerne læsse af og på ved indkørslen.  

Du kan leje Fyns Døveforenings kælder til: 

● Kursus 
●Møde 
● Konference  
● Reception 
● Begravelseskaffe 
● Rolige fødselsdage (kaffe og kage) 

Der udlejes IKKE til fester - herunder ungdomsfester eller anden fest med høj musik.  

Døvehusets foreningskælder indeholder:  

• Velindrettet køkken med industriopvaskemaskine og almindelig ovn, komfur, køle-
skab.  

•  3 toiletter (minus handicap toilet). 

•  Lærred til projektor (Der er mulighed for at låne projektor efter aftale) 

•  Borde, stole og service* til 30 personer.  

•  Indgang til garderobe  

•  Terrasse området.  

LEJEBETINGELSER 

Pris: 500/1000 kr. pr dag plus 500 kr. depositum.  (leje er frem til kl. 23.00 den pågældende 
lejede dag)

Der kan tilkøbes rengøring for 500 kr. 

Der må max være 30 personer i lokalet.  

Lejer er ansvarlig for at opstille borde og stole på samme måde, som ved ankomst. 



Gulv og toiletter:  

Lejer skal selv medbringe toiletpapir og håndklæder.  

Gulv skal vaskes og toiletter skal rengøres. Rengøring skal ske med de opstillede midler i 
rengøringsskabet, som der udleveres nøgle til. Ved manglende rengøring bliver det trukket 
fra depositummet. 

Lejer kan også vælge at tilkøbe rengøring for 500 kroner, lejer skal stadig sørge for affald 
fra toiletterne og tømme i køkken. 


Køkken: 

Alt service der har været i brug skal skylles, inden det kommer i opvaskemaskinen. Kaffe-
maskine og andre køkkenredskaber skal være rengjort og stillet på plads.  

Komfur, ovn og køleskab skal være tømt og rengjort.  

Affald må ikke smides i ejendommens affaldscontainere. Dette vil medføre en opkrævning 
på 500 kroner.   

Husk at slukke for emhætte, ovn, køleskab, opvaskemaskine og alle lys inden du går.  

Lejer skal selv medbringe karklude, viskestykker, køkkenrulle, bagepapir mv.  

Der betales for ødelagt eller bortkommet service og køkkenredskaber med kr. 40 pr. en-
hed. Service modregnes eller betales i forbindelse med afregningen af erlagt depositum.  

Terrasse og haven:  

Lejer må gerne bruge terrassen og haven. Tag gerne hensyn til hvis beboerne er i haven. 

Der skal være ryddet op, som ved ankomst. Cigaretskodder, drikkevarer og andet affald 
skal fjernes fra terrassen og haven.  

Der fratrækkes oprydningsgebyr på 300 kr. hvis ikke dette er sket.  

Tilbagebetaling af depositum:  

Dette sker op til 4 uger efter lejede dato.  

Er rengøringen ikke tilstrækkelig, så der må bestilles rengøring, fratrækkes det fra deposi-
tummet.  

Hvis det skulle ske, at der er sket skader på inventar eller vægge, som kræver håndvær-
kertimer må dette påregnes som ekstra udgift, der pålægges lejeren.   



Bemærkning: Udlejning til foreningskælderen gælder kun for:  

• Fyns Døveforenings medlemmerne,  

• huset beboerne,  

• Døve organisationer bl.a. inden for idrætsklubber, landsforbundet, foreningsklubber 

• herunder også døve motorcykelklubber, fiskeklubber og mm.  

* Service: Kælderlokalet har kopper og tallerkner og bestik. Der er ikke vinglas, da vi ikke udlejer til fester. 
Der kan ikke forventes alle køkkenredskaber til madlavning.  

Ved ønske om at se kælderlokalet eller booke lokalet kan du kontakte Fyns Døveforening: 
Mail: fd.udlejning@gmail.com


