
FIRMAFEST I GL STRAND 

 

 

Firmafest med middag i Kunstforeningen GL STRAND 

Vores selskabspakke inkluderer:  

Leje af Salen og Gårdhaven kl. 17/18 til senest kl. 02 inkl. adgang 

til aktuelle udstillinger (udgør 16.500 kr.) 

Opdækning inkl. duge og blomster mv.  

Personale/tjenere – ca. 1 pr. 15-20 gæster 

Velkomstdrink og salte snacks 

3 retters menu med dertilhørende husets vine samt øl og vand 

ad libitum under middagen 

Kaffe og the på buffet 

Fri bar i ca. 3 timer (typisk kl. 22.45 til 01.45) med vin, øl, vand og 

long drinks 

Ved 40-60 kuverter: 1.595 kr. pr. kuvert  

Ved 60-80 kuverter: 1.565 kr. pr. kuvert  

(vejledende) 

 

Mulighed for tilkøb af kanapéer til velkomsten, en ekstra forret 

eller osteservering, avec og/eller sødt til kaffen, natmad og 

snacks til baren, opgradering af vine mv.   

 

Priserne er inkl. moms 

 

 

Bemærk i øvrigt at:  

Borde, stole, service, brug af vores indbyggede musikanlæg og 

almen rengøring er inkluderet i lokalelejen. Ligeledes er 

indledende planlægningssessions og opfølgende møder efter 

behov med vores event manager inkluderet.  

Det er muligt at bestille omvisninger i de aktuelle udstillinger – 

f.eks. inden en middag. 

Det er tilladt at spille musik frem til kl. 01.45 via vores anlæg, 

men man er også velkommen til selv at hyre en DJ eller 

livemusik. I gårdhaven er det tilladt at have livemusik i 

forbindelse med reception/velkomst, men ikke efter kl. 22.00. 

Vores leverandør af mad til selskaber er Peter Ingeberg 

www.ingebergs.dk Al kontakt sker via os og et møde med 

kokken kan ligeledes arrangeres gennem os.  

 

 

 

 

Menuen skifter efter årstid og der er altid op til flere 

veganske/vegetariske muligheder. Vi kan i øvrigt tage højde for 

diverse allergier. 

Vi tilbyder gerne et helt uforpligtende møde, hvor vi viser huset 

og lokalerne frem, taler om de forskellige muligheder og i 

fællesskab tilpasser pakken, så den passer nøjagtigt til jer og 

jeres drømmefest! 

Ved bookingbekræftelse skal der indbetales depositum på 

lokalelejens fulde pris – 16.500 kr. 

Det anslåede beløb for catering opkræves 30 dage i forvejen. 

Beløbene fratrækkes den endelige faktura.  

 

 

Vores afbestillingsregler er som følger: 

Inden 90 dage før planlagt dato: Omkostningsfrit – depositum 

tilbagebetales  

Mellem 89 - 30 dage før planlagt tid - faktureres 50 % af den 

aftalte pris 

Mellem 29 – 8 dage før planlagt tid – faktureres 75 % af den 

aftalte pris 

Mellem 7 dage og 48 timer - faktureres 80 % af den aftalte pris 

Mindre end 48 timer før planlagt tid faktureres 100 % af den 

aftalte pris. 

Der kan reduceres i deltagerantallet op til 48 timer før uden 

beregning, dog max. 10 % af det bekræftede deltagerantal. Det 

gælder dog ikke for mad bestilt gennem os. Her er fristen typisk 

5-8 dage før planlagt tid afhængig af leverandør. 

 

OBS: Priserne er vejledende. Et skræddersyet tilbud kan laves 

i samarbejde med vores event manager. 

Vi tager forbehold for ændringer i forhold til regler og 

priser. 

Kontakt event manager Majken Christiansen på 

mc@glstrand.dk for yderligere detaljer. 

 

Vi glæder os til at hjælpe jer med at planlægge jeres næste 

firmafest i Kunstforeningen GL STRAND! 

http://www.ingebergs.dk/
mailto:mc@glstrand.dk

