
                   Bogø Forsamlingshus 
                Bliv medlem af Bogø Forsamlingshus for 50 kr pr år. 
  

 

 

Bogø Forsamlingshus blev oprindeligt oprettet som en andelshaverforening i 1887 og bygget af 
øens borgere og udvidet senere i sin nuværende form. ”Bogø Forsamlingshus” drives i dag som en 
forening af samme navn, som man skal være medlem af for at benytte huset. Foreningens formål er 
at eje, drive og vedligeholde Bogø Forsamlingshus som et almennyttigt, lokalt samlingssted for 
møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, politisk, foreningsmæssig og selskabelig art. 

Medlemskabet giver dig ret til at kunne benytte huset efter nedenstående vilkår og ret til stemmeret 
på generalforsamlingen, som afholdes hver år i februar måned.  
 

Huset består af en lille sal der rummer op til ca. 50 personer og en stor sal der kan rumme op til 120 
personer. Der er fuldt udstyret køkken, service og porcelæn. 
 
Det kan lejes efter følgende regler: 

Primært: 
Udlejning af festlokaler til begivenheder for private og kommercielle interesser. Denne type 
brugere, lejer huset på normale vilkår efter nedenstående priser, foruden forbrug af el og gas.  
 
Sekundært: 
Huset kan lejes for en symbolsk betaling, 50 kr., foruden forbrug af el og gas. Det kræver at 
benyttelsen er af alment vedkommende såsom foreninger alle kan melde sig ind i og arrangementet 
er åbent for alle på Bogø. Ønsker man at benytte køkkenet er prisen 200 kr. 
 
 

 

 



Prisliste: 
- Hele huset med alle faciliteter. Kr. 1.500. 
- Den store sal med mulighed for kaffe brygning og kaffe service. Kr. 1.000. 
- Den lille sal med køkken til madlavning og service. Kr. 750. 
- Den lille sal med mulighed for kaffe brygning og kaffe service. Kr. 500. 
- Køkken til madlavning uden service. Kun på hverdage. Kr. 500. 
 

Adresse: 
Bogø Hovedgade 114, 4793 Bogø 

Du kan tegne medlemskab på følgende måde: 

Møns Bank Reg. 6140 konto 7051897 

MobilePay    33336 
 

Booking: 
Ved ønske om leje af huset kontakt  

Bogø	Forsamlingshus		tlf.nr.	22964793		bogoeforsamlingshus@gmail.com 

På Bogø Portalen kan du se, hvornår Forsamlingshuset er ledigt 
 

Med venlig hilsen 

Bogø Forsamlingshus 

			 	

	

Forsamlingshuset	installerer	nyt	varmeanlæg	og	et	forbedret	køkken	ultimo	marts	2018.	


