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Vi er en forening og der udlejes kun til medlemmer. Forsamlingshuset kan lejes til familiefester,
møder og foreningsarrangementer. Der udlejes
ikke til ungdomsfester, herunder 18 års fødselsdage. Eventuelle øvrige arrangementer efter aftale
med bestyrelsen.
Der kan dækkes op til 100 personer i salen og 36 i
cafeen, vi har dermed den største kapacitet i Greve Kommune.
Huset er et nøglehus, hvilket vil sige, at lejer står
selv for hele arrangementet, men vi har samarbejdsaftaler med leverandører, så man kan få alt
leveret ude fra eller klare det hele selv - eller finde en løsning derimellem.
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Vi håber, denne hjemmeside kan give dig et indblik i hvordan og hvorledes ...

I salen er der borde og stole til 100 personer og en
bar med 3 køleskabe.
Der er udgang fra salen til rygerum.
I cafeen er der borde og stole til 36 personer.
Køkkenet er indrettet professionelt med gaskonfur,
elkomfur, konveksionsovn, opvaskemaskine, dobbelt køleskab, kummefryser og kaffemaskine.
Der er service til 100 personer.

Lejeperioden starter kl. 7:00 om morgenen og slutter
kl. 5 næste morgen.
Prisen for leje af huset er kr. 5.000 incl moms og almindelig slutrengøring. Rengøring af ekstra svineri
(f.eks. champagne ud over gulvene eller tilsvarende,
glas, bestik mv. ikke er ordentligtrengjort) opkræves
særskilt efter den ekstra medgåede rengøringstid.
Lejeperioden kan udviddes, så den starter kl. 12 dagen før for kr. 500 og tilsvarende så den slutter dagen
efter kl. 16 - også for kr. 500.
Leje ved større arrangementer aftales med bestyrelsen.
Indskud ved indmeldelse (engangsbeløb) er kr 200
og det årlige medlemskontingent er kr 100.
Forsamlingshuset Godthaab er en forening, hvorfor
der kun må udlejes til foreningens medlemmer.
Ved leje af huset (for ikke medlemmer) vil der derfor samtidig blive opkrævet indskud og kontingent
frem til lejedatoen.
Der er træffetid i Forsamlingshuset Godthaab hver
torsdag kl. 18 - 19 (undtagen hvis det er en helligdag), hvor der er fremvisning og mulighed for at
indgå lejeaftale m.v.
Forsamlingshuset kan i øvrigt altid kontaktes på email (se forsiden øverst).
Forsamlingshuset Godthaab ligger centralt på landevejen mellem Taastrup og Køge.
Buslinieme 120, 600 S og 91 N har stoppested lige
ud for Huset, og der er under 5 minutter fra afkørsel 28 fra nord og afkørsel 29 fra syd på Køge Bugt
Motorvejen.

