Brug af lokaler på Myrthuegård
Retningslinier for brug af det store mødelokale ”Katedralen”
Hvis vi ikke bruger lokalet til undervisning og formidling kan Katedralen lejes af
personalegrupper, som har tilknytning til Esbjerg Kommune.
Det kulturhistoriske Miljøværksted ”Katedralen”, fungerer som basislokale for
formidling og aktiviteter i tilknytning til centret.
Stort og flot lokale, med Sydvestjyllands største ovnkompleks, kan benyttes til
møderum på hverdage mellem 8-15.30.
1. Max. 30 personer siddende ved 2 langborde
Dagspris 650 kr.
2. Herudover og op til max. 80 personer ved ændring af indretningen af lokalet.
Dagspris 1.650 kr.
Når der er tale om store arrangementer 30-80 personer, er betingelsen for leje af
lokalet, at der bliver et formøde på Myrthuegård. Her aftales stoleopstilling, færdsel
på området samt andre praktiske ting, f.eks. brug af opvaskemaskine mm.
Ved begyndelse af mødet vil en af centrets medarbejdere sige goddag og komme
med nogle praktiske oplysninger (ca. 5 minutter).
AV- muligheder:
Overhead, samt stor kridttavle med whiteboard på hjul.
Mulighed for tilslutning til storskærm via medbragt computer eller stationær
computer, som er forbundet til Internet.
DVD og VHS afspilning, samt højtaleranlæg med trådløs mikrofon.
Forplejning:
Man skal selv sørge for forplejning, borddækning herunder opvask mm.
Vi har service.
Der er mulighed for at centret kan lave kaffe / te - 20 kr. pr. person – hvis vi har tid.
Aftales inden ved formødet.
Hvis opvask skal ske i Centrets opvaskemaskine, skal det aftales. Vi kan, hvis vi har
tid, mod betaling, sørge for dette.

Henvisninger:
Det skal bemærkes, at der er mange andre brugere på centret, og andre
lokaler er i brug, derfor opfodre vi til, at man kun benytter det lokale, som
man har booket.
Toilet (med fuglefløjt) findes ved indgangen og ved indgang til
Udstillingen på 1. sal
P-plads ved laden
Centrets Udstilling på 1. sal samt biografen må meget gerne besøges alle dage
mellem kl. 10 og 20. Indgang fra gårdspladsen.

