
DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 københavn K

Dansk Erhvervs Banquet
banquet@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000



Leje af
Børssalen
Lad Christian IV våge over jer, når I holder et 
arrangement i den historiske Børssal, der rummer 
op til 300 gæster.



Børsen var oprindeligt indrettet som varebørs, da den stod færdig i 1623. Hver dag blev der afholdt vare-
børs med korn og mange oversøiske varer. Skibene kunne dengang lægge til direkte ved kajerne, der løb
på begge sider af bygningen i det, der nu er Slotsholmsgade og Børsgade. Det var muligt at køre sine varer 
op ad rampen og ind i den store Børssal. I Børssalens østlige ende står Thorvaldsens prægtige statue af 
Kong Christian IV – altid hævet over enhver forsamling i salen. 

Det smukke lokale er velegnet til både fester, konferencer og receptioner eller til promotion.

Leje af Børssalen

I samarbejde med vores faste leverandører sammensætter Dansk Erhvervs Banquet jeres møder og 
middage ud fra årstidens råvare og jeres ønsker. Vi lejer ikke vores lokaler ud som selskabslokale, 
hvor man selv kan medbringe mad og drikke. 

Medlemmer af Dansk Erhverv får 30 % rabat på leje af Børssalen. Biblioteket indgår i lejen ved leje af
Børssalen. Der vil være adgang til lokalerne fra kl. 07.00

Opstillinger
• Vinsmagning 450 gæster (stående)
• Receptionsopstilling 400 gæster (stående)
• Biograf/teateropstilling 300 (siddende)
• Middag 250 (siddende ved runde bord af 10 gæster)
• Cabaret 200 (siddende ved runde bord af 8 gæster)

Leje af Børssalen (inkl. Biblioteket):   kr. 90.000,- inkl. moms pr. dag

Leje af Biblioteket:     kr. 45.000,- inkl. moms pr. dag

Børssalen



Personaleomkostninger

Pr. tjener: 
Pr. receptionist:  
Pr. opvasker: 
Pr. garderobevagt: 
Pr. inspektør:  

kr. 425,- pr. time inkl. moms 
kr. 425,- pr. time inkl. moms 
kr. 425,- pr. time inkl. moms 
kr. 425,- pr. time inkl. moms 
kr. 625,- pr. time inkl. moms

*(Efter kl 24:00 er der 50% i tillæg pr. påbegyndt time.)

Vi hjælper gerne med at arrangere podium/scene, AV-udstyr, tekniker 
mv. Vi indhenter separate tilbud ud fra dine ønsker.

Det er muligt at af- og pålæsse for enden af bygningen.  
Der er parkeringsmuligheder langs bygningen mod betaling.


