Foreningshuset
”IDRÆTSHYTTEN”
ved Houstrup Strand
Engvejen 29
Houstrup

Kolding KFUMs
Idrætsforening
Hvem kan leje det…
Foreningshuset udlejes primært til hold fra en af Kolding KFUMs
Idrætsforening afdelinger, som har brug for et træningsophold.
Kan tidligst bestilles 6 måneder før brugsdato, men har fortrinsret
ved bestilling senest 2 måneder før brugsdato, hvis ikke andre hold
har bestilt den.
Derefter er der ”frit slav” for ledere/medlemmer og andre der har
tilknytning til Kolding KFUM, f.eks. forældre til ungdoms
medlemmer, hallens personale, osv.
Kan tidligst bestilles 6 måneder før brugsdato, har først endelig
bekræftelse 2 måneder inden brugsdato.
Gælder dog ikke sommerperioden, se modsatte side.
Alt udlejning foregår gennem henvendelse til:
Linda & Finn Poulsen, Højskolevej 2, 6000 Kolding
Tlf. 20214655
Email: Finnpoulsen@me.com

Lejeperioder:
Leje inkl. bidrag til pulje til nyanskaffelser.
Indbetales på konto nr: 0759-3225165245.
Tidsrum
Lejepris:
Ankomst tidspunkt
Weekend
700
Fredag kl. 15.00
Pensionist uge
800
Mandag
Mandag - Fredag
Hverdag
250
Påske
1250
Onsdag kl. 15.00
St. Bededag
850
Torsdag kl. 15.00
Kr. Himmelfart
900
Onsdag kl. 15.00
Pinsen
950
Fredag kl. 15.00
1. uge i
2350
Fredag kl. 12.00
sommerperioden
Efterårs og
1950
Fredag kl. 12.00
vinterferien uge 42 +
7
1. uge i
1750
Fredag kl. 12.00
vinterperioden
Jul
2350
Nytår
2350

Seneste afrejse
Søndag aften
Fredag kl 12.00
Aften
2. påskedag aften
Søndag aften
Søndag aften
Mandag aften
Fredag kl. 12.00
Fredag kl. 12.00

Fredag kl. 12.00

Angående udleje i sommerperioden tilsendes formændene
ansøgningsskema i januar/februar måned, som skal videregives i
de respektive bestyrelser.
- Der medbringes sengelinned, viskestykker, karklude m.v.
(Rengøringsartikler forefindes)
- Der skal gøres rent inden man forlader foreningshuset.
(Husk at melde hvis noget er gået i stykker.)
Aflevering af nøgle skal ske senest dagen efter endt lejemål.
Indretning:
Foreningshuset ligger på
en ca. 2000 m2 stor
grund, med stor
græsplæne, gyngestativ
og hyggelig bålplads.
Huset er indrettet som
vist på tegningen og der
er 14 faste sovepladser.

