
 

 
 
Hylke Forsamlingshus er handicapvenligt indrettet med god adgang for 
kørestolsbrugere, ligesom der findes et stort velindrettet handicaptoilet med puslebord. 
Derudover er der både dame- og herretoiletter. 
 
Forsamlingshuset har ikke egen parkeringsplads, men der er fri parkering på vejene 
omkring huset. 
 
Forsamlingshuset har plads til 150 personer (godkendt af brandmyndighederne) til 
møder/foredrag og fester. 
 
I den store sal er der plads til opdækning til 120 personer. 
Målene på store sal er: 12,4 x 9,4 meter. 
 
Der er tallerkner, kopper, glas og bestik til 120 personer samt diverse serveringsskåle, 
fade, vaser, lysestager m.v. 
 
I tilknytning til den store sal er der et mindre rum med 5 høje bar-borde og en lille sal med 
bar, køleskabe, et par borde og adgang til køkken og opholdsrum. 
 
Ved siden af køkkenet er der indrettet et opholdsrum til f.eks. køkkenpersonale og her er 
adgang til et lille toilet samt trappe til et hyggerum på loftet. 
 
Fra hyggerummet er der udsigt til store sal og rummet indeholder sofaer og et billardbord. 
 
Forsamlingshuset råder over både firkantede og runde borde. Ved runde borde kan der 
dækkes til 84 personer - 10 stk. til 6 personer, Ø 160 cmm og 3 stk. til 8 personer, Ø 180 
cm. 
 
Mål på firkantede borde i den store sal: 80 x 180 cm  
 
I den store sal er der opsat videoprojektor samt hvidt lærred på 4 x 3 meter samt 
højtaleranlæg. 
 
Der er Internetadgang, forbundet til A/V-udstyret og der kan afspilles musik eller vises 
billeder og film fra en iPod, iPad og iPhone, PC med HDMI, USB-stik eller CD/DVD’er eller 
streames direkte fra Internet. Adgang kun ved særlig aftale og betaling. 
 
Fra den store sal er der udgang til terrasseområde, hvor der er opstillet ”bænkeborde” i 
træ samt sandkasse. Området kan lukkes af, så mindre børn kan lege forsvarligt uden 
adgang til vej. 
 
I køkkenet forefindes: 
6 gasblus 
1 hurtigopvarmende el-ovn på 680 liter med 8 bradepander/riste 
1 industriopvaskemaskine med automatisk sæbepåfyldning 
2 faste køleskabe, der altid er tændt 
1 skabsfryser, der altid er tændt 
2 professionelle kaffemaskiner 
1 el-kedel 
1 microbølgeovn 
1 røremaskine 
1 blender til ca. 1 liters væske 



 

Diverse gryder, potter og pander samt almindeligt køkkengrej 
2 serveringsvogne og 1 serveringstårn 
 
Forsamlingshuset stiller følgende til rådighed: 
Papirhåndklæder, toiletpapir, affaldssække, støvsuger, koste og fejebakker. 
 
Hylke Forsamlingshus har flagstang og Dannebrog findes i forsamlingshuset til fri 
afbenyttelse.  
 
Der står 3 store lysestager til 5 lys, 12 små til 3 lys og 7 til 1 lys - alle er forsølvet og kan 
frit benyttes. 
 
I forsamlingshuset hænger et billede med standardbordopstillingen. Såfremt andet ikke er 
aftalt, skal bordene stilles som vist på billedet, inden forsamlingshuset forlades. 
 
 
 


