
Festarrangementer 

1 døgn (mandag-fredag) 1350 kr. 

f.eks. fra kl. 12 til kl. 12 næste dag. 

 

2 døgn (mandag-fredag) 1700 kr. 

f.ex fra mandag kl. 12  til onsdag kl. 12  

 

2 døgn Weekend                         1700  kr. 

f..eks.  fra lørdag kl 8 til mandag kl 8 

Priserne er inkl. Rengøring - lokalerne 
skal efterlades opryddet og gulvene fejet. 

 

Anden brug 600 kr. 

Møder , børnefødselsdage mm 

Kan først bestilles 3 uger i forvejen. 

Nøglen afleveres senest kl. 23 

Værelser 

Pr Døgn 150 kr. 

 

Reservation/ bestilling 

Beløbet skal indbetales senest 3 måneder 

før lejemålet ellers bliver bestillingen 

annulleret. Hvis lejemålet indgås senere 

end 3 måneder før lejetidspunkt, skal be-

løbet betales straks. Beløbet kan ikke be-

tales kontant til husudlejer.                 

Nøgle udleveres og afleveres e�er a�ale 

Prisliste for leje af  Fennehuset Hverdagsbrug: 
 
Fennehuset er til brug for beboer i 
grundejerforeningerne Nørresøhave og 
Gårdhavehusene. Hvis man ønsker at 
benytte værksted, bordtennisrum eller 
fælleslokale, kan en nøgle rekvireres hos 
formanden for Fælleshuset mod en 
betaling på 175 kr. 

Kontakt husudlejer: 
Anne-Charlotte A. Eriksen 

 
Telefon: 25711811 

for aftale om udlejning 
 

Bankkontonr.:+01>+0520136< 
 

Information om 
Fennehuset 

Husudlejer  
Anne-Charlotte A. Eriksen 

Fennebakken 13  
Tlf. 25711811 

 
Kan træffes telefonisk på 

ovennævnte telefonnummer for  
aftale om udlejning 

 

Grundejerforeningen 
Nørresøhave 

 
Grundejerforeningen 
Gårdhavehusene 



Udendørs 
 
Ved Fennehuset er der også mulighed for 
at gå udendørs og trække lidt frisk luft. 
Der er græsplæne på begge sider af huset 
og på sydsiden er der en stor terrasse 
med borde og bænke samt et lille bålsted.  

 

Parkering 
 
Til Fennehuset er der parkeringspladser 
lige op til.  

Parkeringspladsen er forbeholdt lejere af 
Fennehuset. Når Fennehuset er udlejet 
hænger der en grøn seddel i glasskabet 
ved indgangen, således er det nemt at 
vide, hvornår parkeringspladsen kan be-
nyttes af andre og hvornår den ikke kan. 

 

Fennehuset er et velegnet til festlige 
arrangementer. 

Plads til 60 personer (borde stole og 
service). 

Køkkenet er indrettet så der kan laves 
mad til 60 pers. Der er to komfurer, 
to køkkenvaske,  opvaskemaskine, 
køleskab og fryseskab. 

3 Toiletter, entré garderobe. 

Værelser 
 
Fennehuset indeholder 3 værelser 
med 2 sengepladser og adgang til toi-
let og bad, som kan lejes til rimelig 
pris. Sengelinned og håndklæder 
medbringes selv. 

Værelserne kan lejes uafhængig af 
husets aktivitet. 

 

Bankkontonr.:+01>+0520136< 

Husudlejer  
Anne-Charlotte A. Eriksen 

Fennebakken 13  
Tlf. 25711811 

Kan træffes telefonisk på 
ovennævnte telefonnummer 
for  aftale om udlejning 

Fest i Fennehuset 


