
MØDERUM MED PLADS TIL STORE OG SMÅ TANKER
I DGI Huset Vejle har vi 6 mødelokaler samt 2 sale som er 
velegnede til dag- og aftenmøder. Derudover vores restaurant, 
hvor vores køkken serverer sund og velsmagende mad.

AV-UDSTYR
Gratis trådløst internet, flipover, projektor og lærred.

RAMMER OM STORE OPLEVELSER
Konferencer med mere end 150 personer kræver plads. Og ofte 
også mange grupperum. Vi har flere lokaler som er egnede, 
men vi vil især fremhæve Hal 1 og Spektrum. 

AV-UDSTYR
Ifm konferencer med op til 300 personer er følgende inkluderet:
Trådløst internet, en projektor, et lærred (ca. 4,4 m bred og 2,7 m 
høj) og 2 mikrofoner (1 håndholdt og 1 headset). Husets tekniker 
vil sætte jer ind i brugen af AV.

www.dgihusetvejle.dk

Stolerækker

LOKALEOVERSIGT
MED AFSTAND

Skoleborde Lange borde U-bord Blokbord Ø’er Runde borde

Lokale Størrelse 
meter

Størrelse
m²

Stole-
rækker

Skole-
borde

Lange 
borde

U-bord Blok-
bord

Ø’er Runde 
borde

Pulsen (1) 8x25 200 114 pers 55 pers 60 pers 
(12 borde)

60 pers
(10 borde)

Balancen (2) 8x15 120 75 pers 35 pers 40 pers
(8 borde)

36 pers
(6 borde)

Bølgelængden (3) 7,3x18,6 142 78 pers 41 pers 75 pers
(3 borde)

22 pers 42 pers
(6 borde)

Frekvensen (4) 8x17,6 151 78 pers 42 pers 63 pers
(3 borde)

22 pers 42 pers
(6 borde)

Strategien (5) 4,5x9,5 43 24 pers 9 pers

Energien (6) - Restaurant 4,5x13 58 28 pers

Synergien (7) 4,5x12,4 56 32 pers 16 pers 13 pers

Hal 1
Tribune (kan afskærmes)

1.021 600 pers 312 pers 448 pers 324 pers 324 pers

Spektrum - kan opdeles i 2
Tribune (kan afskærmes)

3.200 1.200 
pers

848 pers 740 pers 882 pers

Spektrum B 1.242 480 pers 340 pers 320 pers

Hal 4 - kan opdeles i 3 3.800 Opstilling aftales. Messekapacitet 475 personer ad gangen.



www.dgihusetvejle.dk

DGI Huset Vejle har mange store lokaler, og rigtig god muligheder for at lave opstillinger med god plads. 
Har du brug for et konkret bud på opstilling så tag fat i os på booking@dgihusetvejle.dk

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledninger og opfordrer til at du gør det samme.

• Vask dine hænder tit med sæbe og vand eller brug håndsprit.
 I DGI Huset Vejle har vi kontaktløse vandhaner, sæbedispensere og håndtørrere.
 Der er - som minimum - håndsprit i de lokaler og fællesarealer, hvor der ikke er 
 adgang til vand og sæbe.

• Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.
 
• Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.
 For at undgå for megen berøring med håndtag og ta’tøj ifm servering af måltider, tager vi vores
 forholdsregler, samtidig med at vi forsøger at undgå madspild.
 • Der serveres kildevand i stedet for isvand. Vi bruger bæredygtige kildevandsflasker 
  af 100% genbrugsplast.
 • Kaffe serveres i engangskrus, som er 100% komposterbare.
 • Der serveres portionsanrettede måltider som frokostplatter eller sandwich.
  Alternativt vores share-food-retter eller buffet.
 • Det søde indslag serveres som portionsanrettet kage eller glas med eks. æblekage.

• Vær opmærksom på rengøring.
 I DGI Huset Vejle har alle medarbejdere stor fokus på hygiejne, - både ift egen og din sikkerhed.
 Toiletter gøres rent og sprittes af flere gange dagligt.
 Alle håndtag og gelændere sprittes af flere gange dagligt.
 Al teknisk udstyr sprittes af efter brug.

• Hold afstand og bed andre holde afstand.
 Opstillinger til møder tilrettes, så der - som minimum - er den anbefalende afstand mellem 
 hver siddeplads. Og naturligvis ikke flere personer end anbefalet.

MØDER I EN CORONA-TID


