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Kære festudvalg 

Tak fordi I har valgt at holde jeres ungdomsfest her i Salten Skov Forsamlingshus. Vi håber, I får 
en rigtig dejlig fest. Prisen for leje af forsamlingshuset til en ungdomsfest eller lignende er 3.400 kr. 
inkl. forbrug. Depositum er 7.500 kr. Hvis der ikke er skader på huset får I selvfølgelig hele 
depositummet tilbage. Rengøring er obligatorisk og koster 1.150 kr. 
Når der holdes ungdomsfest i Salten Skov Forsamlingshus forefindes der en række krav som I, i 
festudvalget, skal kunne opfylde. Dette sker ikke for at genere jer, men for at sikre jer en tryg og 
sikker fest. 

Salten Skov Forsamlingshus stiller følgende krav til en ungdomsfest: 

1. Der skal altid være voksne/forældre tilstede under festen: 
0 – 50 deltagere minimum 4 voksne. 
50 – 75 deltagere minimum 6 voksne. 
75 – 150 deltagere minimum 8 voksne. 

Der skal yderligere være to forældre der er standby og kan træde til, hvis der skulle opstå 
sygdom i forældregruppen (Se side to)   
 

2. Gruppen af forældre skal være blandet af mænd og kvinder, ca. halv-halv så vidt muligt.  
 

3. Forældregruppen skal sikre sig, at de unge ikke forlader forsamlingshusets område under 
festen. 
 

4. Forældregruppen skal være i besiddelse af en liste med alle deltagernes navne samt 
telefonnummer til deres forældre sådan, at de kan komme i kontakt med dem, hvis der 
skulle opstå situationer, hvor en gæst skal hentes. 
 

5. I har selvfølgelig mulighed for at benytte forsamlingshusets service, dog udlånes der ikke 
glas i forbindelse med ungdomsfester. Der skal I selv sørge for plastikkrus.  
 

6. Festen skal slutte kl. 02:00. Der skal være forældre i huset indtil festen slutter. Fra kl. 24:00 
skal festen foregå indenfor i forsamlingshuset med lukkede døre og vinduer. Det er kun 
tilladt at opholde sig udenfor, hvis der skal ryges.  

 
7. Nøglen skal afhentes og afleveres til et bestyrelsesmedlem. Dette aftales forinden.  

 
8. Der må ikke overnattes i huset.  

På side to er der et skema, som skal udfyldes af jer i festudvalget og skal returneres min. 14 dage 
inden festen. Kan I ikke opfylde ovenstående forbeholder vi os ret til at aflyse festen.  

Vi glæder os til at byde jer velkomme til Salten Skov Forsamlingshus og håber, at I må få en 
fantastisk fest! 

De bedste hilsner fra  
Bestyrelsen, Salten Skov forsamlingshus 
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Information om festen: 

Hvor mange gæster deltager i alt?: ________ Hvor mange af gæsterne er under 18 år?:________ 

Hvilken slags fest skal I holde?  
(fx elevfest, fødselsdag, julefrokost eller lign):_____________________________ 

Skal I spise til festen?:________ (Husk, at I selv skal medbringe plastik krus) 

Forældre, der vil være tilstede under hele festen: 

Navn Telefonnummer Mail 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

To forældre, der vil være standby, hvis der skulle opstå sygdom i forældregruppen*: 

Navn Telefonnummer Mail 

   

   

*Alle felter skal udfyldes! 

Navn og telefonnummer på alle i festudvalget: 

Navn Telefonnummer 

  

  

  

  

 


