
Udendørs

Bag centret ligger et legeområde med blandt 
andet klatreborge, gynger, multbane,  etanque, 
krolf, boldbaner, overdækket ftneeeanlæg m.v. 
Medbring eelv bolde, kroket,  etanque kugler, 
badminton mv.

Trænger I tl lidt friek luf, er der maeeer af mu-
ligheder for en gåtur i Vind og omegn. Man kan 
ligeledee køre en tur ud i det nærliggende natur-
område, Stråeø Plantage, hvor man ofe kan ee 
etore fokke af krondyr.

LandsbyCenter
Vind

Til små møder eller stor fest
LandsbyCenter Vind er bedst

Holetebrovej 20, Vind
7500 Holetebro

www.landebycentervind.dk

Udlejning kontakt:
Aeta Gammelvind

2543 2325
udlejning@landebycentervind.dk



Velkommen tl LandsbyCenter Vind

LandebyCenter Vind fremetår lyet, moderne og 
handica venligt med  lade tl 150 gæeter.

Lokalerne er velegnet både tl feeter, møder, 
konferencer, koncerter m.v.

Faciliteter i LandsbyCentret

 etort køkken med induetrio vaekemaekine, 2 
ovne, 20-litere kafemaekine m.v.

 trådløet netværk i hele hueet, teleelynge i 
ealen

 ventlatoneanlæg og airconditon i ealen
 mobile rumdelere, eå ealen kan delee o  i 

mindre afenit
 fygel
 højekoleeangbøger
  rojektor
 mueikanlæg
 bar
 ecenegulv tl mueik
 etatv tl æree ort  2 m høj og 2,25 m bred)

 hjerteformet etatv tl æree ort
 bordtennie 
 duge  leje)

Der er mulighed for at leje fagallé gennem byen:

 i byen  Holetebrovej) 250,-
 i byen + indfaldeveje 350,-

Priser i LandsbyCentret

Nedenetående  rieer er  r.  ereon:
Korte arrangementer med kafe 35,-
Frokoet/brunch arrangementer 45,-
Feeter og afenarrangementer 55,-

Prieerne er inkl. elutrengøring.
Forbrugeudgifer 250,-

Min.  rie  r. udlejning 2.000,-
Max.  rie  r. udlejning 6.600,-

Prieerne  er  gældende  fra  januar  2018.  Ret  tl
 rieændringer forbeholdee. 

Se fere o lyeninger  å
www.landebycentervind.dk

Klubhuset

Ligger i forbindelee med LandebyCentret. 
Klubhueet er velegnet tl møder og mindre eam-
menkometer, 20 – 45  ereoner.

Faciliteter i Klubhuset

 anretekøkken med o vaekemaekine
 køleekab og fryeer
 tv
  rojektor
 trådløet netværk
 omklædningerum og garderobe

Priser i Klubhuset

Nedenetående  rieer er  r.  ereon:
Korte arrangementer med kafe 25,-
Frokoet/brunch arrangementer 30,-
Feeter og afenarrangementer 40,-

Prieerne er inkl. elutrengøring.
Forbrugeudgifer 100,-

Prieerne  er  gældende  fra  januar  2018.  Ret  tl
 rieændringer forbeholdee. 

http://www.landsbycentervind.dk/

