
  

Forlængelse af medlemskab - Sportens Hus 2019 

Sportens Hus indeholder:   

- Møde-, undervisnings- og træningslokale med central placering i forhold til træningsmiljøer, styrketræning 

og yderligere træningsfaciliteter 

- Lokaler kan anvendes til møder, konferencer, kurser, arrangementer og træning  

(Bemærk ingen overnatning + ingen fester + ingen kommercielle aktiviteter + ingen salg) 

Som led i aftalen indgår klubberne, foreninger og institutioner et medlemskab. Medlemskabet koster 3.000 

kr. pr år (der opkræves 1500 kr. pr halvår).  

Dette medlemskab giver en række fordele, der kan ses herunder.  

Lokaler Timepris for medlemmer
  

Timepris for eksterne 

1. Glasburet 50,- 100,- 

2. Træningssal  50,- 150,- 

3. Glasburet + Træningssal 100,- 200,- 

4. Dagsarrangement (6+ timer) 400,- 1.600,- 

5. Undervisningslokale - TimeOut 50,- 150,- 

 

6. Booking af faste tider Aftales individuelt med Eliteidræt Aarhus 

Ønsker til faste bookinger sendes til Eliteidræt Aarhus på rthk@aarhus.dk. Ved sammenfald i ønsker om 

faste bookinger prioriterer Eliteidræt Aarhus på følgende måde: 

1) Talent eller elitesport 

2) Idrætsforeninger 

3) Tidligere bookinger i tidsrummet 

4) Øvrige 

 

Ekstra tilkøb (pr. arrangement) Pris for medlemmer
  

Pris for Ikke-medlemmer 

7. Slutrengøring* 500,- 500,- 
*Slutrengøring ved større arrangementer kan enten tilkøbes eller ”idømmes” i tilfælde af manglende rengøring.  

Andre muligheder Pris for medlemmer Pris for Ikke-medlemmer 

8. Værelse på ESAA-kollegiet  
Skal bookes gennem EIA 
Overblik på esaa.dk/lokalebooking 

150,- pr nat  
Betales forud! 
EIA sender faktura 

400,- pr nat 

9. Træningslejr AASKO (Dalgas Avenue) 
Gælder perioden fra 01/07 til 14/08 

Muligt (efter aftale) Muligt (efter aftale) 

                                                                                                                                                                                           

Rengøring 

De anvendte lokaler skal opryddes og rengøres efter brug.  

Der er fast ugentlig rengøring i lokalerne, men det forventes at brugerne af Sportens Hus bidrager til 

oprydningen. Det gælder generel oprydning i køkkenet (opfyld + tømning af opvaskemaskine), skrald i 
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containere udenfor osv. I skabet ved toilettet kan der i øvrigt findes rengøringsartikler samt ekstra hånd- og 

toiletpapir, skraldesække mm. 

 

Inventar 

Ved booking kan inventaret benyttes. Lokalerne indeholder følgende inventar, der kan benyttes ved 

booking: Borde og stole (pt. 12 borde, 60 stole + ekstra stole i depotet)  

Tekøkken med almindeligt køkkengrej  

(Inklusive: køleskab, kaffemaskine, elkoger, tallerkener, kopper, glas, bestik. Eksklusiv: ovn og komfur)  

 

Musikanlæg og højtalere + headset inkl. mikrofon. 

 

Diverse whiteboards 

 

Lejeperiode 

Lejeperioden for faste tider er opdelt i to perioder: Fra 01/01 til 31/05 og fra 01/08 til 31/12 

Lokalerne bookes på hjemmesiden (dog skal kollegieværelset bookes igennem EIA) 

Ved betaling af medlemskab tilsendes medlemmerne logininformationer til bookingsiden ved første 

ønskede booking 

Ikke-medlemmer skal kontakte kontoret ved bookinger. 

 

Økonomi 

Medlemskab: 3000 kr. pr år (2 x 1500 kr.) 

Der sendes en faktura forud for hver lejeperiode dvs. d. 01/01 og d. 01/08 inklusiv klubbernes forbrug for 

seneste lejeperiode.         

 

Forplejning 

Der kan medbringes egen forplejning for foreninger, dog ikke med medblik på videresalg under nogen 

former. Der må ikke afholdes kommercielle aktiviteter uden for udgået aftale med AGF A/S. Såfremt man 

ønsker at tilkøbe forplejning til kommercielle aktiviteter, kan man kontakte AGF A/S og Martin Ib 

(MIBevent) 

 

Kontakt 

Ved yderligere spørgsmål kan Eliteidræt Aarhus kontaktes:  

Eliteidræt Aarhus, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C, 89 49 48 98, sw@aarhus.dk eller rthk@aarhus.dk  
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