Ringkøbing Kirkehus

Vedtægter for udlån og udleje af huset
1. Husets primære formål er at huse konfirmandundervisning, kirkelige kontorer og personalefaciliteter, samt arrangementer udgående fra kirken.
2. Kirkens præster og provst kan uden særlig ansøgning benytte huset til sammenkomster i forbindelse
med gudstjenester og kirkekoncerter m.v. eller andre kirkelige arrangementer.
Det samme gælder for de af menighedsråd og provstiudvalg nedsatte administrative udvalg m.v.
3. Kirkens og menighedsrådets egne arrangementer prioriteres før udlån/udleje til andre.
4. Kirkelige foreninger og organisationer som måtte ønske at benytte huset, skal søge menighedsrådets
godkendelse heraf. En sådan godkendelse kan af rådet gives som en stående godkendelse, eller kun
for et enkelt arrangement. Ansøgning sendes til kirketjeneren.
5. Øvrige foreninger og organisationer kan leje huset efter ansøgning sendt til kirketjeneren for
godkendelse i menighedsrådet.
6. Huset kan lejes til mindesammenkomster og bryllupsreceptioner, hvor begravelsen/bisættelsen
henholdsvis brylluppet foregår fra Ringkøbing Kirke eller Ringkøbing Kapel.
7. Praktiske forhold, som f.eks. nøgle og gennemgang af huset, aftales med kirketjeneren, der også
administrerer husets benyttelse ved registrering i kirkens kalender.
8. Huset stilles ikke til rådighed for rent private sammenkomster eller arrangementer.
9. Reservation kan højst ske for et år ad gangen. Ønske om længere reservation fremsendes til
kirketjeneren for godkendelse i menighedsrådet.
10. Huset udlånes/udlejes som ”nøglehus” uden nogen form for betjening. Lånere/lejere skal aflevere
lokalerne med standard opstilling af borde og stole, samt støvsuge/feje evt. vaske gulvene i de
anvendte rum. Køkkenet afleveres opryddet og gulvet vasket. Gang og øvrige opholdsarealer samt
toiletter efterses. Se Husorden for Ringkøbing Kirkehus.
11. Med underskrift på lejekontrakten har underskriveren påtaget sig det juridiske ansvar for
overholdelse og efterlevelse af vedtægterne for Ringkøbing Kirkehus.
12. Menighedsrådets medlemmer kan få udleveret nøgle til huset mod kvittering.
13. Ændringer i nærværende vedtægter eller dispensation fra samme kan kun ske efter menighedsrådets
beslutning.
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