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Prisliste for anvendelse af lokaler m.m. på Kulturcenter Mariehøj 
 

Overordnet set gælder folkeoplysningslovens regler om lokalehenvisning i forhold til foreninger m.fl., der 
ønsker at benytte kulturcentrets lokaler. Dvs. at de kan låne lokaler uden beregning – primært inden for 
centrets åbningstider. Lokalerne lånes som anført i ”Faciliteter og anvendelse – (servicestandarder)”. 
 
For foreninger og andre, der låner lokaler, kan der forekomme betaling ved større arrangementer, der 
kræver en omfattende opsætning og anvendelse af forskelligt udstyr. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde 
med serviceteamet. 
 
Borgere, organisationer, virksomheder og selvorganiserede netværk kan leje lokaler til priser anført i denne 
prisliste. 
 

Kultursalen 
LEJE AF LOKALE: Private og kommerciel virksomhed 
Pris pr. time: 1.800 kr. Maksimalt 15.920 kr. pr. arrangement.  
 
Ved aflysning mindre end en måned før arrangement betales 75% af taksten. 
Ved aflysning mindre end 7 dage før arrangementet betale 100% af taksten. 
 
ØVRIGE YDELSER 
SCENE: 
Opsætning: 1.570 kr. Nedtagning: 1.570 kr. Opstilling podier pr. stk. 65 kr. Nedtagning podier pr. stk. 65 kr. 
 
MØBLEMENT: 
Opstilling stole: 840 kr. Nedtagning stole: 840 kr. 
Opstilling borde: 420 kr. Nedtagning borde: 420 kr. 
 
TEKNISK UDSTYR: 
Mixer og øvrigt lydudstyr: 1.280 kr. Lysbord og lamper: 600 kr. 
 

 

Per Kirkeby 
LEJE AF LOKALE: Pris pr. time: 405 kr.  
Opstilling/nedtagning af borde og stole: 650 kr. 
 
Richardt Mortensen 
LEJE AF LOKALE: Pris pr. time: 270 kr.  
Opstilling/nedtagning af borde og stole: 650 kr.  
 
Christine Swane og Bo Bojesen 
LEJE AF LOKALE: Pris pr. time 270 kr. 
Det er ikke muligt at bestille opstilling/nedtagning af borde og stole i disse lokaler. 
 

 
 
 



 

 

Storm P.   
LEJE AF LOKALER:  

 Lokalerne 205 og 206: Pris pr. time: 270 kr. 

 Øvrige lokaler: Pris pr. time 150 kr. 
Det er ikke muligt at bestille opstilling af borde og stole i lokalerne i Storm P. 

 

Musiklokaler 
LEJE AF LOKALER:  

 Griegsalen: Pris pr. time 535 kr. 

 Øvrige musiklokaler: Pris pr. time 150 kr. 

 Musikøverum/studie – henvendelse til Ung i Rudersdal – ungi@rudersdal.dk  
 

 

Faglokaler 
LEJE AF LOKALER: Private og kommerciel virksomhed: 

 IT lokalet: Pris pr. time 270 kr. 

 Malersalen: Pris pr. time 270 kr. 

 Spejlsalen: Pris pr. time 270 kr. 

 Værksteder 1-5: Pris pr. time 270 kr. 

 Metalsløjd: Pris pr. time 270 kr. – SKAL DENNE UD - CYKELVÆRKSTED 
 
Udlejning af glas- og lerovne: Pris pr. gang 500 kr. 
(Brændinger skal koordineres med øvrige brugere af ovnene). 
 

 

Udendørs 
LEJE AF HUNDETRÆNINGSBANEN: Pris pr. time 150 kr. 
 
Øvrige udendørs områder og faciliteter kan frit anvendes. 
 

 

Generelle betingelser for alle kommunens lokaler 

 Manglende oprydning og ekstra rengøring: 1.025 kr. 
(En evt. faktura fra rengøringsfirmaet videresendes til brugeren). 

 Erstatning af nøgle til kommunens lokaler: 1.025 kr.  
(Hvis låsesmed skal indkaldes, videresendes fakturaen til brugeren). 

 Manglende aflåsning af lokale efter brug: 1.025 kr. 
(Hvis den manglende låsning medfører hærværk, tyveri e.lign. gøres bruger ansvarlig for tabet). 
(I tilfælde hvor bruger ikke har låst, og der efterfølgende sker hærværk eller tyveri, gøres bruger 
ansvarlig for kommunens tab). 

 Udløst tyverialarm, hvor Beredskabet rykker ud: 1.250 kr. 

 Udløst brandsikringsanlæg, hvor Beredskabet rykker ud: 5.500 kr. 
 

 
Taksterne prisfremskrives en gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultursekretariatet, december 2017 
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