
MØDEPAKKER I GL STRAND 2023 
 

 

MONTANASALEN 
Mødepakke 1  

Halvdagsmøde/formiddag fx kl. 8-12 / 9-13 for 8-14 deltagere 

Inkluderer: Lokaleleje og adgang til aktuelle udstillinger, AV-udstyr og support, 

kaffe/the/postevand/frugt ad libitum, morgenmad med grovboller m. 

ost/smør/marmelade eller croissanter og to slags juice. samt evt. frokost 

bestående af en ret fra vores cafés frokostkort inkl. en øl/sodavand. 

Pr. person uden/med frokost: 495 kr./595 kr. 

Mødepakke 2 

Halvdagsmøde/eftermiddag fx kl. 12-16 / 13-17 for 8-14 deltagere  

Inkluderer: Lokaleleje og adgang til aktuelle udstillinger, AV-udstyr og support, 

kaffe/the/postevand/frugt ad libitum samt eftermiddagskage. Mulighed for at 

starte med frokost fra vores café inkl. øl/vand. 

Pr. person uden/med frokost: 485 kr./585 kr. 

Mødepakke 3 

Heldagsmøde fx kl. 8-16 / 9-17 for 8-14 deltagere 

Inkluderer: Lokaleleje og adgang til aktuelle udstillinger, AV-udstyr og support, 

kaffe/the/postevand/frugt ad libitum, morgenmad med grovboller m. 

ost/smør/marmelade eller croissanter og to slags juice, frokost bestående af en 

ret fra vores cafés frokostkort inkl. en øl/sodavand og efterfølgende 

eftermiddagskage. 

Pr. person 795 kr.   

Serveringspersonale afregnes pr. time med 225 kr.  

Ved møder med under 8 deltagere kontakt Majken Christiansen mc@glstrand.dk for tilbud. 

Ud over Montanasalen er der også adgang til café i kælderen samt vores gårdhave. 

 

 

SALEN 
Mødepakke 1: Halvdagsmøde/formiddag fx kl. 8-12 / 9-13  

Inkluderer: Lokaleleje og serveringspersonale, adgang til aktuelle udstillinger, 

AV-udstyr og support, kaffe/the/postevand/frugt ad libitum, morgenmad med 

grovboller m. ost/smør/marmelade eller croissanter og to slags juice, evt. 

frokost bestående af sandwich inkl. en øl/sodavand. 

Pr. person uden/med frokost: 495 kr./ 595 kr. 

Mødepakke 2: Halvdagsmøde/eftermiddag fx kl. 12-16 / 13-17  

Inkluderer: Lokaleleje og serveringspersonale, adgang til aktuelle udstillinger, 

AV-udstyr og support, kaffe/the/postevand/frugt ad libitum samt 

eftermiddagskage. Mulighed for at starte med frokost bestående af sandwich 

inkl. øl/vand. 

Pr. person uden/med frokost: 485 kr./ 585 kr. 

Mødepakke 3: Heldagsmøde fx kl. 8-16 / 9-17  

Inkluderer: Lokaleleje og serveringspersonale, adgang til aktuelle udstillinger. 

AV-udstyr og support, kaffe/the/postevand/frugt ad libitum, morgenmad med 

grovboller m. ost/smør/marmelade eller croissanter og to slags juice.        

Frokost bestående af sandwich inkl. en øl/sodavand og efterfølgende 

kaffe/the/vand/frugt og eftermiddagskage. 

Pr. person 795 kr. ved 15-40 deltagere og 775 kr. ved over 40 deltagere. 

Ved møder med op til 30 deltagere er det muligt at opgradere frokosten til en let buffet.  

Udvidet morgenmad kan også tilkøbes (skyr m. bær og granola, flap jacks, diverse ost/charcuteri) 

Serveringspersonale afregnes pr. time med 225 kr. ved møder med under 15 deltagere, som også kan 

bookes i Salen.  

Kapacitet: 80 ved biografopstilling / højst 60 ved borde / der kan bookes helt ned til 8 personer 

Priserne er vejledende og et konkret tilbud baseret på netop jeres ønsker kan gives. 

Vi tager forbehold for ændringer i forhold til priser/regler. Alle priser er inkl. moms. 

mailto:mc@glstrand.dk

