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Retningslinjer for booking af lokaler i SamBiosen 
 
Booking 
Booking bedes foretaget minimum 1 uge i forvejen via mail til leder@sambiosen.dk 
Ved hastebooking ring eller sms til 23328611 
Forplejning kan bestilles i SamBiosens café efter aftale.  
Afbooking af lokaler / forplejning bedes foretaget minimum 1 uge i forvejen. 
 
Foreninger 
Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Samsø Kommune kan bruge lokalerne i SamBiosen gratis. 
Lokalerne må bruges til medlemsbaserede aktiviteter, arrangementer, turneringer, stævner, opvisninger, interne 
julefrokoster, medlemsfest m.v. jævnfør Samsø Kommunes og folkeoplysningslovens regler om at stille lokaler 
til rådighed for foreningslivet.  
 
Hvis foreningen afholder et offentligt arrangement med henblik på indtægt (entre, billetsalg, salg af varer eller 
anden kommerciel aktivitet) skal der betales leje for lokalerne på samme vilkår som private og virksomheder. 
Aktiviteter takseres efter følgende kategorier: 
Faste aktiviteter, foreningens egne lukkede arrangementer, åbne stævner, offentlige arrangementer. Se hvilken 
type din aktivitet er på sambiosen.dk/leje-af-faciliteter. 
 
Private og virksomheder 
Virksomheder, private eller ikke godkendte foreninger kan leje lokalerne til idrætslige og kulturelle aktiviteter 
uden kommunens lokaletilskud. Aktiviteterne skal have idrætslig, kulturel eller virksomhedsmæssig 
(mødeaktivitet, reception m.v.) karakter. Dette vurderes af SamBiosen. Der lejes f.eks. ikke ud til private fester. 
 
Lokaleleje 

Lokale Pr. time inkl. 
moms 

Pr. dag inkl. 
moms 

Kultursal 500 kr. 2300 kr. 
 

Idrætshal 500 kr. 2300 kr. 
 

Lille aktivitetsrum 
 

200 kr. 750 kr. 

Opholdslokaler ved  
skydebaner 

300 kr. 1100 kr. 

 
Lokalelejen er eksklusive ekstra rengøring, opstilling af borde, stole, scene, oprydning mv., der skal aftales 
særskilt. Timeprisen er 300kr. inkl. moms. 
 
OBS! Der er særskilte lejepriser for medlemmer af SamBiosen. 
 
  

mailto:leder@sambiosen.dk
http://www.sambiosen.dk/
mailto:leder@sambiosen.dk


 

 
 Hele øens samlingssted 
 

 SamBiosen, Pillemarksvej 1, 8305 Samsø -  +45 23 32 86 11 – leder@sambiosen.dk – sambiosen.dk 
   

Lokaleudstyr 

Brug af f.eks. musikanlæg, mikrofon, projektor, flipover, whiteboard eller andet teknik til præsentationer aftales 
inden. 
Justering af loftlys i idrætshallen og brug af yogamåtter og hallens redskaber aftales ligeledes inden.  
 
Betingelser for brug af lokalerne 
Alle lokaler efterlades i samme stand som de modtages, så de er klar til de næste som skal bruge dem. Dvs. at 
alt håndtering af opstillet udstyr samt rengøring som går ud over almindelig rengøring skal gøres af brugerne, 
medmindre andet er aftalt. Eventuel ekstra rengøring faktureres med 300. kr. pr. time inkl. moms. 
 
Ved betaling for leje af lokaler betales halvdelen ved booking og den anden halvdel efter arrangementet. 
Afbooking skal ske hurtigst muligt og senest en uge inden brug. Ved rettidig afbooking tilbagebetales den 
indbetalte lokaleleje. 
 
SamBiosens Café  
Al salg af mad, drikkevarer og snacks m.v. varetages af Caféen i SamBiosen. Det er ikke tilladt at sælge mad 
eller drikkevarer udenom caféen. Caféen holder åbent så meget som muligt og alt efter hvornår der er aktivitet i 
huset. Ønskes caféen åben til et bestemt arrangement, kan der rettes henvendelse til SamBiosen. 
 
Foreninger der er medlem af SamBiosen kan dog lave særlige aftaler om brug af café og køkken. Det 
anbefales medlemsforeninger altid at kontakte SamBiosens leder tidligt i forbindelse med planlægning af et 
arrangement eller stævne. 
 
Der appelleres til alle brugere om, at blive frivillige i caféen, så den så vidt muligt kan holde åbent når der er 
aktivitet i hallen. Caféen drives af SamBiosens servicemedarbejdere i samarbejde med de frivillige. 
 
 

mailto:leder@sambiosen.dk
http://www.sambiosen.dk/

