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KOFOEDSMINDES 

BESØGSLEJLIGHED 
 

LEJLIGHEDEN  

Lejligheden er indrettet med 2 individuelle værelser med egen nøgle. Værelse nr. 1, 

har bad og toilet på værelset. Værelse nr. 2 har bad og toilet på gangen. Der er fælles 

opholdsstue og køkken.  

Der er plads til to overnattende gæster i hvert værelse. Der er mulighed for en ekstra 

opredning på værelset. Der er dog et maks. Maksimum 5 gæster i hele lejligheden.  

PROCEDURE OG REGLER VED BOOKNING AF LEJLIGHEDEN 

Beboeren aftaler med sin afdeling hvornår de besøgende kan komme. Afdelingen 

undersøger om lejligheden er ledig. 

Afdelingen oplyser ved reservering.  

 Antal gæster, maks. 3 gæster i et værelse. 

(Ved mere end 3 gæster skal begge værelser bookes, og der betales for begge 

værelser.) 

 Alle gæster skal have en godkendt besøgstilladelse som kan søges via 

Kofoedsmindes hjemmeside under pårørende fanen 

 Er der personer under 18 år blandt de besøgende, skal dette godkendes af 

afdelingens afdelingsleder, og reserveringen skal derfor gå gennem 

afdelingslederen.  

 

Reserveringen sker ved henvendelse til receptionen på telefon 54 61 08 00.  

Gæsterne får udleveret nøglen til lejligheden, ved at henvende sig på beboernes 

afdeling. Ved afhentning af nøgle betales for det bestilte antal overnatninger.  

Afdelingen aflevere nøglen i receptionen, i administrationsbygningen.  

 

  



 

ANKOMST 

Pris pr. overnatning, pr. værelse er kr. 60,00.  

Lejligheden vil være til rådighed fra kl. 14:00 og skal forlades inden kl. 10:00 på 

afrejsedagen. 

Personer under 18 år må ikke tage ophold i lejligheden uden særlig godkendelse.  

Husdyr må ikke tage ophold i lejligheden. 

Gæsterne må ikke modtage besøgende, såfremt dette ikke forud er aftalt med 

beboerens afdelingsleder.  

Det er forbudt at ryge i lejligheden og i opgangen.  

Medbring eget sengetøj (sengelinned, lagen og håndklæder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VED AFREJSE 

Køkkenet skal altid være rengjort og brugt service skal placeres i opvaskemaskinen, 

som startes.   

Badeværelset skal altid være rengjort.  

Gæster skal selv foretage rengøring og ved længere ophold. Kofoedsminde påtager 

sig intet ansvar for gæsters ophold.  

Fyldte affaldsposer lægges i affaldscontainerne, der er placeret for enden af 

teatersalen.  

Efterlad ikke mad– og drikkevarer. Alt fordærveligt mad skal smides ud.  

Luk vinduerne. Sluk lyset. Lås døren. Aflever nøglen til beboerens afdeling.  

Overholdes reglerne for brugen af Kofoedsmindes pårørende lejlighed ikke, vil det 

ikke være muligt at genleje lejligheden.  

Konstateres det at der har været rygning i lejligheden, vil lejeren blive opkrævet 

betaling for den ekstra rengøring, svarende til kr. 1000,00, samt blive udelukket fra at 

leje lejligheden fremover.  

 

 

 

 

Mange hilsner 
 

Højbovej 9 

4970 Rødby  

Telefon: 54 61 08 00 
 

tel:54610800

