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Hold dit næste møde i 
verdens mest tilgængelige 
kontorhus



Vi drives som en 
social-
økonomisk 
virksomhed, 
hvilket betyder, 
at du som kunde 
støtter samfun-
dets udsatteVi har 

mødelokaler og 
rum i størrelser 
fra 2 personer 
til mere end 200 
personer.

Toptunede møde-
faciliteter i verden mest 
tilgængelige hus
Vi byder velkommen i 
Handicaporganisation-
ernes Hus – verdens 
mest tilgængelige kon-
torhus og mødecenter. 
   Huset ligger centralt i 
forhold til motor-
vejsafkørslerne ved Høje 
Taastrup, 200 meter fra 
Høje Taastrup station 
og med flere hundrede 
P-pladser foran huset.
   Vi har mødelokaler og 
rum i størrelser fra 2 per-
soner til mere end 200 
personer. Vi har eget 
professionelt køkken, der 
leverer madvarer efter 
ønsker til mødecentret. 

   Vi drives som en so-
cialøkonomisk virksom-
hed, hvilket betyder, at 
du som kunde støtter 

samfundets udsatte og 
deres mulighed for at 
blive integreret på 
arbejdsmarkedet, samti-
dig med at du får lokaler 
og udsøgt forplejning til 
meget konkurrencedyg-
tige priser. 

   Mødecentret er top-
moderne og har alle IT- 
og AV-faciliteter, lydan-
læg, teleslynge mv.  
   Vores typiske møde-
pakker ligger i tidsrum-
met 8:00-16:00 på hver-
dage og afholdes enten 
som heldagsmøde eller 
halvdagsmøde.
   Mødecenteret er 
tilgængeligt syv dage 
om ugen fra morgen til 

aften efter aftale.
  Der ligger et hotel få 
hundrede meter fra byg-
ningen, så deltagere, 
der kommer langvejs fra, 
ikke nødvendigvis skal 
køre hjemmefra/hjem 
samme morgen/aften. 
   På samme måde er 
møder og konferencer 
over flere dage også en 
mulighed. 
   Kontakt os på tlf. 
+45 23 24 29 06 for 
at bestille lokaler, af-
tale bordopstilling eller 
blot for at høre om dine 
muligheder for at afhol-
de dit næste møde eller 
konference hos os.
   

Vi glæder os 
til at byde dig 
velkommen!
   



Morgenbuffet:

Kaffe 
Te
Kander med vand
Morgenbolle 
Ost
Smør 
Marmelade 
(alternativt croissant eller wie-
nerbrød)

Frokostbuffet:

En lun ret
En grøn salat
To slags pålæg
Ost med garniture
Brød og smør
Kander med vand

Eftermiddagsbuffet:

Kaffe
Te 
Kander med vand
Dagens kage med skåret frugt

Vores 
mødepakker
Hverdage mellem 8.00-16.00*

Heldagsmøder i op til 8 timer
Halvdagsmøder i op til 4 timer (enten morgen eller 

eftermiddag)

*Ønsker man at holde møder på an-
dre tidspunkter, kan det aftales 

efter behov. Ring på tlf. +45 23 
24 29 06 eller skriv på mail: 

info@dengladetroeffel.dk



Adgang for alle
Handicaporganisationernes Hus er kåret som 
verdens mest tilgængelige kontorhus, og huser i dag 
mere end 20 organisationer, der alle har et fælles 
afsæt i personer med funktionsnedsættelser. 



Arkitekttegnet perle
Handicaporganisationernes Hus blev opført i 2012 
og er et arkitektonisk og bygherremæssigt vidnes-
byrd om, at det at bygge tilgængeligt og grønt ikke 
fordyrer et byggeprojekt, når blot det tænkes ind fra 
starten.



Vores mødelokaler 
og udstyr

De fl
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Aarhus:
86” touchskærm 
med HDMI adgang, 
mikrofoner (1 stk. 
trådløs håndholdt 
+ 1 stk. klemme-
mikrofon), teleslyn-
geudstyr og en stor 
væg, der kan bruges 
som whiteboard og 
teleslyngeudstyr.

Aalborg: 
86” touchskærm 
med HDMI adgang, 
mikrofoner (1 stk. 
trådløs håndholdt + 
1 stk. klemmemikro-
fon) og teleslyngeud-
styr.

Kolding: 
86” touchskærm 
med HDMI adgang, 
mikrofoner (1 stk. 
trådløs håndholdt + 
1 stk. klemmemikro-
fon) og teleslyngeud-
styr.

København: 
86” touchskærm 
med HDMI adgang, 
mikrofoner (1 stk. 
trådløs håndholdt + 
1 stk. klemmemikro-
fon) og teleslyngeud-
styr.

Silkeborg:
86” touchskærm 
med HDMI adgang, 
mikrofoner (1 stk. 
trådløs håndholdt + 
1 stk. klemmemikro-
fon) og teleslyngeud-
styr.

Viborg:
86” touchskærm 
med HDMI adgang, 
mikrofoner (1 stk. 
trådløs håndholdt + 
1 stk. klemmemikro-
fon) og teleslyngeud-
styr.



De små 
mødelokaler

Esbjerg
Projektor (HDMI- og VGA-stik) 
og whiteboard (bruges også til 
projektoren).
 
Frederiksberg
Projektor (HDMI- og VGA-stik) 
og whiteboard (bruges også til 
projektoren).

Odense
Whiteboard. 

Randers
Projektor (HDMI- og VGA-stik) 
og whiteboard (bruges også til 
projektoren).

Vejle
Projektor (HDMI- og VGA-stik) 
og whiteboard (bruges også til 
projektoren).

Den glade trøffel råder over 13-14 møde- og konferencelokaler, 
og alle mødelokalerne har forskellige bynavne.  Vi har 5 mindre 
mødelokaler, og 6 fleksible mødelokaler. I de mindre mødelokaler kan 
der være fra 2 til 10 personer. I de fleksible mødelokaler kan der være 
op til 150 personer i den ene fløj (København, Århus og Aalborg slået 
sammen) og op til 120 personer i den anden fløj (Silkeborg, Kolding og 
Viborg slået sammen). De fleksible mødelokaler kan deles op i 3 mindre 
mødelokaler, hvor der er plads til mellem 10 og 50 personer.

I de mødelokaler, der ikke har teleslyngeudstyr, er der mulighed for at 
tilslutte transportabel teleslyngeudstyr samt mikrofoner til teleslyngeud-
styr. Vi har også flipover, tolkestole samt transportabel 60” skærm. 



Dansk Handicap Forbund står for driften af kantine 
og mødecenter og har i den sammenhæng etableret 
selskabet Den glade trøffel til at varetage opgaven. 
Selskabets daglige ledelse varetages af køkkenchef 

og mødecenterleder og deres professionelle 
personale. Her er der plads til at give personer på 
kanten af arbejdsmarkedet en reel chance og ulighed 

for uddannelse. 

Som gæst er du med til at sikre, at vi også 
fremadrettet kan tilbyde job og uddannelse til nogle 
af samfundets udsatte. Vi arbejder sammen med en 
lang række kommuner om netop denne del, og det er 

en fornøjelse at kunne være leverandør i livs-
kvalitet gennem beskæftigelse og netværk til såvel 

unge som modne. 

Vi ser frem til at høre fra dig, når du/I skal afholde 
jeres næste arrangement. Ring eller skriv til os, så vi 
sammen kan skræddersy arrangementet. Du er også 
velkommen til at ringe, hvis du blot vil høre mere om 

vores lokaler og mødepakker.

Vi sørger for, at lokale, forplejning og udstyr er i top, 
og at I alle går glade og mætte hjem. 

Kontakt Den glade trøffel: 

+45 23 29 24 06
info@dengladetrøffel.dk

www.dengladetroeffel.dk


