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Vilkår for leje af KUMUS til afholdelse af privat fest 
 

Generelt 

Fuglsang Kunstmuseum stiller cafeen i KUMUS, der har plads til ca. 50 personer, til rådighed 

for lejer, inkl. borde, stole, service, køkkenfaciliteter mv. 

Lejer sørger selv for forplejning og drikkevarer samt for borddækning (inkl. eventuelt duge og 

blomster), servering og oprydning efter festen. 

 

Økonomi 

Prisen for lejemålet af KUMUS udgør kr. 3.750,- + kr. 200,-pr. time for medarbejdere fra 

museet, jf. nedenfor under ”Personale til rådighed”. 

                                                                                                                      

Det lejede 

Det lejede område i KUMUS omfatter hall, garderobe, 2 forrum, cafe og køkken samt toiletter. 

Det lejede omfatter således ikke billedkunstværksteder, kontorer, koncertsal, backstageområde 

eller det omliggende haveanlæg. Der vil dog være adgang til haveanlægget bag KUMUS via 

havedøren i forgangen til koncertsal. 

 

Cafeen 

Forud for arrangementet stiller museet de aftalte borde og stole frem, og ligeledes det aftalte 

service, således at lejer selv kan foretage den ønskede bordopstilling og borddækning. Normalt 

vil borddækning mv kunne foregå dagen før inden for museets åbningstid, men dette aftales 

konkret i forbindelse med aftalens indgåelse. 

 

Køkkenet 

Lejer har adgang til at bruge alle køkkenfaciliteter, inkl. køleskab/fryser/kogeplader. Bemærk, 

at køkkenet ikke er indrettet som et produktionskøkken, men alene som et anretterkøkken. Al 

medbragt mad og drikkevarer skal fjernes ved arrangementets ophør. Der må således ikke 

efterlades madrester mv., og køleskab/fryser og overflader skal være rengjort. 

 

Personale til rådighed 

Under hele arrangementet (inkl.1 time før start og 1 time efter afslutning) stiller museet en 

medarbejder til rådighed, hvis primære opgave vil være at sørge for opvask, at rent service 

stilles på plads efter brug, at alt affald afleveres i de respektive containere mv. Medarbejderen 

sørger desuden for, at adgang til KUMUS holdes aflåst, når alle gæster er ankommet for at 

forhindre uvedkommendes adgang til bygningen, samt sørger for ved afslutning af 

arrangementet at lukke, slukke lys og sætte alarmer. Medarbejderens timeforbrug faktureres 

særskilt med en timeløn, der udgør kr. 200,-. 

Såfremt det måtte ønskes, stiller museet også gerne medarbejdere til rådighed for f.eks. 

borddækning, servering mv. 



Lejer er selv ansvarlig for ekstern kok/leverance af mad/serveringspersonale og for alle dermed 

forbundne aftaler. Ønsker en eventuel kok/serveringspersonale at benytte køkkenet forud for 

det reserverede tidsrum, aftales dette særskilt med museet. 

 

Lejers forpligtelse 

Det påhviler lejer at efterlade det lejede i ryddeliggjort stand. Såfremt museet undtagelsesvis 

måtte have ekstraudgifter i forbindelse med udlejningen (som f.eks. ekstra oprydning, 

rengøring, hærværk , mv.) forbeholder museet sig ret til at fakturere lejer for merudgifter i 

forbindelse hermed.  

 

 

 


