
 

 

Konference på Helenekilde Badehotel 
 

At holde konference på et mere end 100 år gammelt badehotel er i sig selv en fornyelse for mange virksomheder og 

et frisk pust til hverdagens udfordringer. På badehotellet hviler en ro og hjernens kreative kamre går straks i gang 

med at arbejde. Vi har åbent 365 dage om året og det giver mulighed for at opleve alle årstiderne – fra sommer, 

strand og middag på terrassen - til vinter, sne og hygge ved brændeovnen. 

 

 

Lokalerne 

De 4 lokaler, der bliver brugt som konferencerum er 

navngivet efter verdenshjørnerne og har i dagligdagen 

mange funktioner.  De er indrettet i en hyggelig, 

hjemlig stil og med alt det nødvendige tekniske udstyr 

 

 
 

 

Vest 

Vest er husets største konferencerum på 40 m2, hvor 

man afhængig af bordopstillingen kan være op til 30 

personer. Rummet ligger med havudsigt og direkte 

udgang til verandaen. 

 

Nord 

Det næststørste rum er Nord, der ligeledes ligger 

med 180 grader panoramaudsigt og egen udgang. Her 

er der plads til max. 22 personer ved u-bord. 

 

Øst 

Øst er hotellets mindste konference rum, der passer 

perfekt til den lille gruppe på 6 personer. Rummet 

ligger med egen udgang til haven og er lyst og 

imødekommende. 

 

Syd 

I lokalet står det store bestyrelsesbord, hvor man kan 

sidde op til 12 personer med egen udgang til privat 

terrasse. 

 

AV-udstyr 

I alle lokaler stiller vi projektor, lærred, whiteboard, 

flipover, diverse tusser og kontorartikler til rådighed. 

Overalt i huset er der gratis trådløs internetopkobling. 

 

 

 

 

 

1½ døgns konference 

Hjemmebagte boller med smør, ost og marmelade 

samt kaffe og the ved ankomst 

Frugt, isvand og kaffe i plenumlokalet 

Frokostmenu 

Kaffe/the og hjemmebag 

3 retters menu 

Overnatning i enkeltværelser 

Morgenbord 

Frokostmenu 

Kaffe/the og hjemmebag 

Kr. 2.695,00 pr. person 

 

Værelserne 

Værelserne blev i 2009 sat i stand og er alle indrettet 

med eget bad og toilet. Ud af de 28 værelser har 17 

havudsigt. Ønsker man garanteret havudsigt på sit 

konferenceophold koster det kr. 200,00 ekstra pr. 

værelse. 

 

Out of the box 

Til huset har vi tilknyttet flere forskellige personer, 

der kan give input til opholdet på Helenekilde 

Badehotel. 

 

 
 

Aktiviteterne kan både bruges som teambuilding eller 

et break, hvor alle får rørt sig og får lidt ilt til de små 

grå. 

 

Køkkenet 

Maden er baseret på årstidens råvarer og holdt i den 

dansk/nordiske stil. Kvaliteten er ens alle ugens dage 

året rundt, så oplevelsen vil derfor altid være den 

samme, om du kommer som konference- eller 

bryllupsgæst. 

 

 

 ‘VI HOLDER IKKE OP MED AT LEGE  

FORDI VI BLIVER GAMLE  

OO UU TT   OO FF   TT HH EE   BB OO XX   
– VI BLIVER GAMLE FORDI VI HOLDER  

OP MED AT LEGE’ 

 

 

 


