Retningslinjer for brug af Seest Sognehus
Vedtaget af Seest Menighedsråd 7. januar 2020
1.
2.
3.
4.

Seest Sognehus bestyres af Seest sogns menighedsråd
Menighedsrådet har det overordnede ansvar for brugen af huset
Udlejning/ udlån administreres af Kirkekontoret
Alle henvendelser om udlån sker til Kordegnen som indfører arrangementerne i husets
kalender.
5. Lokalerne anvendes primært til aktiviteter, arrangeret af menighedsrådet, sognets præster og
kirkens personale.
6. Lokalerne kan endvidere benyttes af grupper til folkekirkelige aktiviteter, Provstimøder, kurser
og møder i Landsforeningen af Menighedsrådene. Menighedsrådets medlemmer,
stedfortrædere og kirkens personale
7. Herudover kan Seest Sognehus udlejes under hensyntagen til pkt. 5 og 6 for flg.:
a. Møder og Generalforsamling i foreninger, hvor mindst en af bestyrelsen er bosat i
Seest.
b. Andet kulturelt og socialt arrangement (vurderes altid af lokaleudvalget)
c. I begrænset omfang af menighedsrådet, stedfortrædere og kirkens personale.
d. Udlejes ikke til private arrangementer.
8. Det påhviler brugerne at følge de anvisninger, der er givet af kordegnen
Brugeren er ansvarlig for skader på hus, inventar, bortkomne nøgler og alarmbrikker.
9. Efter benyttelse skal alle lokaler afleveres ryddelige/rengjorte og med den bordopstilling, som
er beskrevet i kontrakten
10. Der skal låses som aftalt med kordegnen
11. I forbindelse med punkt 7 udlånes huset ikke til arrangementer, der primært har til formål at
indsamle penge til foreningsliv.
12. Det er ikke tilladt at overnatte i Sognehuset
13. Det er ikke tilladt at ryge i Sognehuset
14. Ved aflevering af nøgle medbringes kvittering for indbetalt beløb eller sendes til
8940@sogn.dk
Lejebeløbet indsættes på konto i Bank Nordik: Reg. nr. 9874 kontonr. 3050206636 Tekst til
beløbsmodtager skal være Leje-Sognehus
Pengene overføres indenfor to hverdage.
15. Priser for udlejning er 10 kr. pr. person.
16. Forespørgsel på leje af sognehuset kan først endelig bekræftes sidste uge i marts - Juli November for de 4 efterfølg. 4 mdr.

