
Hold møder og kurser i Den Gamle Stald  

B & B Gødstrup 

 

Afhold dit næste møde eller kursus i vores nyrenoverede, moderne og rustikke rammer. 

Beliggende i blot 10 minutters kørsel fra Herning og i naturskønne omgivelser er vi det 

oplagte valg for kurser og møder, hvor trakfikstøj og larm er uønsket, og hvor den gode 

samtale skal være i fokus.  

Vi tilpasser selvfølgelig arrangementet efter jeres behov, men som udgangspunkt tilbyder vi i 

alle vores mødepakker:  

▪ Gratis wi-fi og AV-udstyr (lærred, flipover, projektor og whiteboard) 

▪ Fri, overvåget parkering lige ved døren  

▪ Fri afbenyttelse af vores udendørs sauna og vildmarksbad i pauserne eller efter endt 

arrangement ifølge aftale  

▪ Gode gå- og løberuter i skov og natur  

▪ En jordnær, nærværende og behagelig service  

▪ Flere lokaler, så I eksempelvis kan spise og afholde møde i seperate lokaler, afhængigt 

af jeres behov  

▪ Restaurant- og barfaciliteter, som vi åbner op for i forbindelse med events, messer, 

møder og kurser  

▪ Plads til op til 100 personer i Den Gamle Stald og 26 personer til overnatning i vores 

tilhørende B&B (enkeltværelser, dobbeltværelser og lejligheder)    

 



Pakke 1: Morgen/formiddagsmøde  

Stort morgenbord med hjemmebagt brød og boller, pålæg, lun leverpostej, juice samt æg og 

bacon  

Kaffe/the/juice  

Friskskåret frugt og isvand  

Pris pr. deltager (min. 10 personer)  

Kr. 225,-  

 

Pakke 2: Dagsmøde  

Hjemmebagt brød med pålæg og ost  

Kaffe/the/isvand hele dagen  

Varieret frokostbuffet eller tapastallerken inkl. 1 vand  

Dagens hjemmebagte kage med friskskåret frugt  

Pris pr. deltager (min. 10 personer)  

Kr. 575,-   

 

Pakke 3: Eftermiddagsmøde  

Dagens hjemmebagte kage med friskskåret frugt  

Kaffe/the   

Pris pr. deltager (min. 10 personer)  

Kr. 155,-  

 

Pakke 4: Kursusdøgn  

Som dagsmøde  

Varieret buffet til aften (I har mulighed for at komme med ønsker til denne) 

Overnatning i værelse eller lejlighed inkl. stort morgenbord   

Pris pr. deltager (min. 10 personer)  

Kr. 1600,-   



Efter aftale kan I slappe af i vores 

vildmarksbad og sauna for 

eksempel efter endt møde.  

 

 

  

 

Som en del af kursusdøgnet kan I overnatte i vores 2 lejligheder på 24 m2 og 5 lejligheder på 

32 m2 med eget thekøkken, spisebord, sovepladser og badeværelse, hvoraf de store 

lejligheder har egen indgang. Vi har også enkeltværelser eller dobbeltværelser med fjernsyn, 

skrivebord, tøjstativ mm. Mellem værelserne deles der i alt 3 fælles badeværelser og 3 fælles 

toiletter.  

  

 

   

Vi er fleksible med jeres ønsker 

til bordopstilling, og I er 

velkomne til at komme ud og se 

vores faciliter, inden I booker.  

 

Såfremt I ønsker at afholde 

møder for mindre end 10 

personer, er dette også muligt. 

Kontakt os for priser.  



     

 

Vi ser frem til at afholde jeres næste møde eller kursus!  

 

BB Gødstrup    www.bbgødstrup.dk  

Næstholtvej 8, Gødstrup   +45 26 88 11 00 

7400 Herning    book@bbgødstrup.dk 

 

 

Eksempel på 

tapastallerken 

og vores 

morgenbord.  

http://www.bbgødstrup.dk/
mailto:book@bbgødstrup.dk

