
 
 

Vi tilbyder også leje af 
 

Borde Runde (diameter 180 cm) 25 kr.  

 Lange (200 x 100 cm) 25 kr. 

 

Stole  9 kr. 

 

Popcornmaskine inkl. bægre 500 kr.  

Majskorn pr. 100 gram 5 kr. 

 

Slush-icemaskine (kun udlejning i huset) 500 kr.  

Saft til slush-ice pr. liter (skal blandes 1:5) 50 kr. 

 

Hoppeborg Hverdag 600 kr. 

  Weekend 800 kr. 

 

Danmark største Weber grill (dia.110 cm)  300 kr. 

 

Fadølsanlæg - 2 og 3 haner eks. fustage 500 kr. 

Fustagepris, afhængig af mærke  650-900 kr. 

 

Der afregnes KUN for hele fustager.  

Ved køb af fustager, gives der 50 % rabat på leje af fadølsanlæg. 

 

Pølsevogn Hverdag 700 kr. 

  Weekend 900 kr. 

Hotdogs med hele svineriet                Pr. kuvert 70 kr. 

 

 

 (Alle priser er inkl. moms) 
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Et godt alternativ til fest i eget hjem: 

Lej multisalen, 
klublokalet, caféen 

eller en idrætshal til 
din personlige fest! 

Auning Idræts- og Kulturcenter tilbyder nu alle former 

for arrangementer i vores hyggelige lokaler. Vi kan 

have arrangementer helt op til 1200 personer. 

Vi kan klare alt lige fra borddækning, servering og 

bespisning fra vores køkken. Så skal I afvikle: 

 Konfirmation 

 Barnedåb 

 Begravelsessammenkomst 

 Bryllup 

 Fødselsdag 

 Firmafest 

 Reception 

 Foredrag 

 Møder 

 Kurser 

 
Så kontakt Henrik Johansen på mobil 2447 6055 

 

Udlejning af ’alt’ 

til DIN fest! 
Auning Idræts- og Kulturcenter udlejer en lang 

række forskellige dele til alle typer af arrangementer: 

 Borde 

 Stole 

 Service 

 Hoppeborg 

 Pølsevogn 

 Popcornmaskine 

 Kæmpe Weber grill  

 Fadølsanlæg 2-3 haner  

 

 
Kontakt Henrik Johansen på mobil 2447 6055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Stor eller lille fest? 

 

Har du anledningen og gæsten 

 - har vi resten til festen 

Auning Idræts- og Kulturcenter tilbyder service mm. 

til alle former for arrangementer - f.eks. barnedåb, 

jubilæum, fødselsdag, bryllup, reception og 

firmafest. 

Hos Auning Idræts- og Kulturcenter ønsker vi, at 

give alle en god oplevelse. Derfor lægger vi vægt på 

tillid og tryghed, så I roligt kan regne med de aftaler, 

der laves med os. 

Det er også muligt at holde festen i vore lokaler og 

benytte sig af vores catering-service. Vi leverer også 

mad ud af huset. 

Skulle man have specielle ønsker, er vi altid parate 

til at komme med en løsning og et godt tilbud. 

 
 

Kontakt Henrik Johansen på mobil 2447 6055 

Udlejningsbetingelser 
 

 

 

Lejeperiode 

Af praktiske årsager er udlejningsperioden sat til 2-3 dage. 

Dog er reglen, at service mm., der skal bruges i 

weekenden, kan afhentes torsdag/fredag og leveres 

tilbage mandag. Hvis udlejer ikke modtager det lejede 

materiale retur rettidigt, opkræves der et gebyr på 300 kr. 

 

Lejers ansvar 

Lejer modtager det lejede i pæn og forsvarlig stand, og er 

forpligtet til at aflevere det i samme stand. Eventuelle 

reklamationer skal ske omgående og før servicet tages i 

brug. Dette gælder også ved leje af popcornmaskine mm. 

Ved reklamation kontakt:  

AIK tlf. 86 48 43 00 eller 24 47 60 55 

 

I modsat fald betragtes servicet/varen som fejlfri. 

Det lejede skal opbevares tørt og forsvarligt, og eventuel 

manglende eller ødelagte varer afregnes ved tilbage-

levering og til gældende dagspris. Lejer er selv ansvarlig 

for skader sket som følge af brugen af det lejede 

materiale. 

 

Opvask 

Hvis ikke andet er aftalt skal alt service mm. tilbageleveres 

rengjort og i den medfølgende emballage. 

 

Glassene SKAL tørres af med et viskestykke, så der ikke 

opstår render og kalkpletter. IKKE/utilstrækkelig rengjort 

service vil blive vasket op for lejers regning. 

 

Betaling 

Der vil blive fremsendt faktura, når det lejede service mm. 

tilbageleveres. 

 

Bestillingsliste 

Afhentes ved AIK, den            Returneres til AIK, den 

 

Tallerkener mm. 

_____ Middagstallerkener 24 cm á 2 kr. stk. 

_____ Frokosttallerkener 21 cm á 2 kr. stk. 

_____ Dybe tallerkener 21,5 cm á 2 kr. stk. 

_____ Kaffe/the kop (hvid) á 2 kr. stk. 

_____ Underkop (hvid) á 2 kr. stk. 

_____ Kaffe/the krus (hvid) á 2 kr. stk. 

_____ Desserttallerkener 17 cm á 2 kr. stk. 

_____ Serveringsfade á 6 kr. stk. 

_____ Serveringsskåle á 4 kr. stk. 

_____ Sovseskåle á 4 kr. stk. 

_____ Termokander á 6 kr. stk. 

Glas 

_____ Rødvin 25 cl. á 2 kr. stk. 

_____ Hvidvin 19 cl. á 2 kr. stk. 

_____ Velkomst 17 cl á 2 kr. stk. 

_____ Øl/vand 33 cl. á 2 kr. stk. 

_____ Snapseglas á 2 kr. stk. 

_____ Cognacglas á 2 kr. stk. 

Bestik mm. 

_____ Knive á 1 kr. stk. 

_____ Gafler á 1 kr. stk. 

_____ Spiseskeer á 1 kr. stk. 

_____ Dessertskeer á 1 kr. stk. 

_____ Theskeer á 1 kr. stk. 

_____ Kagegafler á 1 kr. stk. 

_____ Ta’tøj á 3 kr. stk. 
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