
Mosedamgaard Salen 
Beskrivelse af salen og omgivelser. 

Placering af service samt hvor dette skal stå efter brug. 

Forslag til gå tur rundt om foldene og ned til engen. 
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Omgivelser 
• Når I har lejet salen er i velkomne til at bruge 

pladsen ude foran salen mod syd 

• Parkering skal fortrinsvis foregå 
til højre ved indkørslen som 
anvist. Hvis der ikke er plads nok 
kan der parkeres ved hallen som 
beskrevet nedenfor . Der må 
ikke parkeres inde på 
gårdspladsen. 

• Parkering foran hallen 
kan benyttes – porten 
skal være fri 

• Parkering bagved hallen 
kan benyttes – porten 
skal være fri 

• Dyrene – heste, får, høns 
og kaniner mm - må ikke 
fodres  

• STIER : Gå en tur  i det grønne I er 
velkomne til at gå en tur anvist ved de 
røde pile. Der er strøm på hegnet  - så 
pas godt på ungerne.  De øvrige arealer 
langs huset og haven er privat. 

Privat 



Kort 
 
I kan disponere over terrasse og 
plads foran og langs med klinikken og 
omkring salen og dennes venstre 
længe. 
 
I er meget velkomne til at gå tur 
rundt ad markvejene uden om og 
ned til åen. Der som regel åbne led 
helt ude i højre eller helt ude i 
venstre side af foldene. Spørg 
Steffen hvis I er I tvivl om dette. 
 
OBS! Vi har ikke hegnet den private 
have, men det fremgår på stedet da 
de det er de 2 øvrige længer vi 
bruger til have kontor og beboelse. 

Privat 



Service 
Service står under baren i salen –  

der kan rulles frem 

Vin glas 

96 stik Libbey rødvin 40 cl 

48 Arco hvidvin 

36 stk Svalka ikea 25 cl 

54 stk Forsigtig ikea 15 cl (i hvide plastkasser) 

 42 stk Champagne Svalka ikea  

50 stk Vandglas (12 godis og 38 pokal fra ikea) i 2 
hvide plastkasser 

  

 



Tallerkner 

98 Middagstallerkner hvide    (2 gule a 20 stk + 2 
grønne ks a 29 stk) 

29 Dybe hvide   (i grøn kasse) 

56 + 16 Frokost tallerkner hvide 56 stk og blå platter 
16 sk (2 grønne kasser) 

 



Dækketøjs skab 

I det gamle brune dækketøjs skab 

12 store ikea vinglas 40 cl + 

12 store dessertvin 8 cl 

12 små dessertvin 4 cl 

24 glas saxon vand/dessert 

24 ekstra vinglas ca 20 cl 

  

Hvide serveringsfade  

6 lange ca 30x15 

6 serveringskåle firkantet flade 

6 serveringskåle firkantet dybe 

  

Salt og peber 6 stk glasskåle små 

Lyseholdere til 1 lys – 24 stk – i hvid kasse 

 

Vaser til enkelte blomster 4 + 10 stk 

 



Borde og stole er på lager i Gårdbutikken 

  

Borde 

10 borde til 6 personer 

2 borde 180x80 der kan hæves til 30 cm – buffet 
højde 

3 runde borde ø120 til 6-8 personer pr bord 

  

Stole 

30 faste stole sort 

20 beige klap stole 

20 turkis klap stole 

 

• Alle borde og stole står i Gårdbutikken ved siden 
af salen 

• Borde og stole har faste pladser ude på lageret 
se oversigt på tavlen. Stil dem tilbage på de 
anviste pladser. 

• Husk at dække det hele til igen med de tæpper 
der ligger fremme til formålet. 

 

• Tag fat i Steffen hvis I er tvivl om noget eller har 
brug for hjælp 

 

• KØL og FRYS 

Der er et kombi køl og fryseskab til udlån samt 
en ekstra fryser til is mm. Giv besked hvad I skal 
bruge så de kan tømmes så de er klar når I 
kommer. 



Kaffe 

  

Kaffekopper 

36 sæt B&G kaffekopper med sidetallerken i brune 
papæsker 

 

16 stk kopper m underkop i blå kasse 

16 stk kopper m underkop i hvid kasse 

 

  

  

 



Køkken 

Kaffemaskine og termokander 4 stk (2 te og 2 kaffe) 

3 store skåle i stål (bowle) – 3 stål bakker 

2 glas skåle – 2 salatsæt i stål 

Knive – brød og 2 kokkeknive +  

Suppeske og hulske. Pasta serveringsgaffel 

Skærebrætter – 2 store i træ og 3 små i plast 

 



Køkken indretning 

• Mgl foto Komfur, opvasker, køl og frys 



PRAKTIK – Brugsanvisning og Ordensregler 

  
Garderobe 
Der er et garderobe stativ med bøjler i gårdbutikken. Og det kan stilles 
inde i omklædningsrum 1- lige til højre for indgangsdøren. 
  
Toiletter 
Der er 2 toiletter i gangen. Bemærk de må kun benyttes til formålet – da 
der er økologisk lokalt bio rensningsanlæg – hvor pumperne ikke tåler 
nogen form for fremmedlegemer som bind,  vatpinde , klude eller andet . 
Benyt de opstillede affaldsspande. 
  
Lokalerne – lager – køl og frys. 
Efter aftale kan der opmagasineres sager der skal bruges til arrangementet 
i ”gårdbutikken” . Fryser og køleskab kan benyttes samt alt køkken grej og 
de 2 reoler og anretter bordet. 
Der er ikke adgang til klinikkens reception eller øvrige rum til venstre for 
hoveddøren. Her vil ofte stå et skilt som markering af at dette er klinik 
området. 
  
Parkering 
Der er parkering som anvist til højre for enden af markvejen. Hvis I er 
mange biler og der mangler plads kan man også parkere foran eller bag 
den grønne maskinhal – bemærk at der skal være fri passage til portene i 
begge ender af hallen. 
 
 I øvrigt 
Aftal med Trine eller Steffen hvad du ellers måtte have af ønsker og ideer 
 
Kontakt telefon  - 2722 4903 (Steffen) 

 



Lejeaftale 

Dato: 

Anledning: 

Pris:  

 

Navn: 

Adresse: 

Post nr: 

Mobil tel: 

Mail: 

 

Ca  antal gæster: 

Vin fra :  

Mad fra: 

Musik fra: 

 

Særlige aftaler vedr praktik :  

Alm lejebetingelser og lejers ansvar: 

Lokalerne skal afleveres i samme stand som de 
modtages. Rengøring kan aftales med Trine. 

Skulle ser gå noget i stykker skriver i en seddel på 
dette og giver denne til Trine efter fest/ 
arrangement. 

 

Lejer har det fulde ansvar for sine gæster og brug af 
lokale og omgivelser. 

 

Bemærk at vi ikke aflåser lokalet eller gårdbutikken 
uden dette er aftalt med jer. 

 

 


