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Lokalerne
Lokale: Blå Sal
Hvor: 2. etage
Antal pladser: 130 personer
Projektor i lokalet: Ja
Lydudstyr i lokalet: Ja
Tavle/whiteboard: Nej (kan lånes)
Pris: 2000 kr. pr. dag.:
Bemærkninger:

Lokale: Blå 3
Hvor: 2. etage
Antal pladser: 15 personer
Projektor i lokalet: Nej (kan lånes)
Lydudstyr i lokalet: Nej
Tavle/whiteboard: Ja
Pris: 1000 kr. pr. dag.
Bemærkninger:

Lokale: Pejsestuen
Hvor: 1. etage
Antal pladser: 35 personer
Projektor i lokalet: Nej (kan lånes)
Lydudstyr i lokalet: Ja
Tavle/whiteboard: Ja
Pris: 1000 kr. pr. dag.
Bemærkninger:

Lokalerne
Lokale: Rød Sal
Hvor: 1. etage
Antal pladser: 40 personer
Projektor i lokalet: Nej (kan lånes)
Lydudstyr i lokalet: Ja
Tavle/whiteboard: Ja
Pris: 1500 kr. pr. dag.
Bemærkninger:

Lokale: Rød 5
Hvor: 1. etage
Antal pladser: 12 personer
Projektor i lokalet: Nej (kan lånes)
Lydudstyr i lokalet: Nej
Tavle/whiteboard: Ja
Pris: 1000 kr. pr. dag.
Bemærkninger:

Lokale: KlosterCaféen
Hvor: Stue-etagen
Antal pladser: 60 personer
Projektor i lokalet: Nej (kan lånes)
Lydudstyr i lokalet: Ja
Tavle/whiteboard: Nej (kan lånes)
Pris: 1500 kr. pr. dag.
Bemærkninger:

Vejledning om udlån af lokaler i KlostergadeCentret
Lokalerne administreres af Foreningen KlostergadeCentret
ved Århus Pensionistsamråd. Lokalerne s lles l rådighed for
foreninger jvf. foreningens formål:
Formål
• at skabe en pla orm for et sundt og ak vt liv – HELE
LIVET med særlig fokus på folk på 60 år og derover
• at arbejde for et ak vt medborgerskab og et socialt
medansvar. Det betyder bl.a., at foreningen deltager
ak vt i projekter med et socialt sigte
• at drive KlostergadeCentret og fungere som
paraplyorganisa on for klubber og foreninger. Det
betyder bl.a., at KlostergadeCentret bistår ved opre else
og vedligeholdelse af klubber/foreninger, idrætshold,
studiekredse, hobbyak viteter m.m.
• at KlostergadeCentret stø er og fremmer det frivillige
arbejde. Frivilligt arbejde indgår som et væsentligt
fundament i foreningens virke
Hvem kan låne lokalerne?
Foreninger, klubber, organisa oner og andre, hvis arbejde
falder indenfor KlostergadeCentrets formål og som er
registreret som medlem af KlostergadeCentret

Hvornår og hvordan kan lokalerne lånes?
KlostergadeCentrets daglige leder står for booking af lokaler
e er forudgående ønsker fra klubberne/foreningerne.
Lokalerne er først booket, når der foreligger en bekræ else
herpå.
Hvad koster det at låne lokalerne?
Alle brugere af KlostergadeCentret skal være personligt
medlem af huset. I medlemskabet er indbefa et brug af
lokaler, rengøring samt forskellige medlemsfordele (se
folderen Medlemsfordele). Faste klubber og foreninger
i KlostergadeCentret skal e er sæsonstart aﬂevere en
medlemsliste på kontoret med oplysninger på ansvarlig
kontaktperson.
Der skal være ryddet op i lokalerne, når disse forlades.
Porcelæn, inventar og andet skal være rengjort og s llet på
plads. Hvis lokalerne ikke er aﬂeveret i lfredss llende stand,
kan man forvente en e erregning på 1000 kr. for oprydning
og rengøring.
Hvad lbydes lånerne?
KlostergadeCentrets faciliteter s lles l rådighed for lånerne.
Det være sig kopimaskine, hvor l der kan købes kopier,
køkken med kaﬀemaskine/opvaskemaskine.
Der kan laves a ale med KlosterCaféen om forplejning.
Foreningernes kontaktpersoner kan få udleveret en nøgle l
lokalerne og nøglebrik l hovedindgangen. Udlevering sker i
kontorets åbnings d (se næstsidste side).

Hvilke forventninger er der l lånerne?
Låner er ansvarlig for at lokalet aﬂeveres ryddeligt og klar l
næste låner. Borde og stole s lles, som de stod, da lokalet
blev udleveret. Hvad der evt. hentes fra andre etager, bringes
lbage e er brug.
Aﬀald og tomme ﬂasker ernes af låner.
Hvis lokalerne ikke er aﬂeveret i lfredss llende stand, kan
man forvente en e erregning på 1000 kr. for oprydning og
rengøring.
Hvad er KlostergadeCentrets opgave i forbindelse med
udlån?
KlostergadeCentrets daglige leder står for indgåelse af
bookinga aler med lånerne og kontoret står for indsamling
af medlemsinforma oner.
Hvordan booker man lokaler?
Alle henvendelser vedr. lokalebookinger skal sendes pr. mail
l den daglige leder. Det vil sige at også foreninger, som har
ha lokalea aler gennem ﬂere år, skal forny a alen.
Lokaleønsker for hele året skal være kontoret i hænde inden
udgangen af november.
Nye foreninger og andre med lokaleønsker kan løbende
kontakte den daglige leder.
Lokalerne er først booket, når der foreligger en a ale herom.

Kontak nfo:
Hanne Mikkelsen
Daglig leder
Tlf.: 30 36 66 80
Mail: hanne@klostergade.dk

Klostergade 37
8000 Aarhus C.
Tlf.: 86 19 25 30
Telefon d: 9.00 - 12.00, man. - tors.
Kontorets åbnings d: 10.00 - 12.00, man. - tors.
Web:
www.klostergade.dk
www.facebook.com/KlostergadeCentret
www.instagram.com/klostergadeCentret

Lidt om KlosterCaféen
KlosterCaféen har l huse på KlostergadeCentrets stueetage.
Alle er velkomne i KlosterCaféen. Hver dag serveres en varm
ret. Se opslag i caféen og på hjemmesiden. Derudover er
der friskbrygget kaﬀe, hjemmebagt brød samt øl og vin på
menukortet.
Foreninger kan lave a ale om levering af brød
eller anden forplejning l møder.
Forhør nærmere hos KlosterCaféen,
på cafe@klostercafeen-aarhus.dk,
eller hos KlostergadeCentrets daglige leder
Hanne Mikkelsen på hanne@klostergade.dk

Klostergade 37
8000 Aarhus C.
Tlf.: 86 19 25 30
Mandag - torsdag: 9.00 - 15.00
Fredag: 9.00 - 13.30

Web:
www.klostercafeen-aarhus.dk
www.facebook.com/klostercafeen.aarhus

