
Reglement for benyttelse af Sognehuset 

1) Sognehuset er primært beregnet til kirkelig undervisning, arrangementer og

mødevirksomhed, som menighedsrådet eller sognepræsten har givet tilladelse til. 
Ligeledes er der mulighed for arrangementer, som naturligt er annonceret i 
kirkebladet eller på hjemmesiden som et kirkeligt arrangement.  
I tilknytning til koncerter eller lignende i kirken, kan huset bruges til omklædning og 
lignende.


2) Hvor ligger ansvaret:  
Brug af Sognehuset administreres af menighedsrådet.  
Opgaven kan efter aftale med menighedsrådet uddelegeres til en anden. 


3) Husorden:

Der er adgang til mødelokale, køkken og det på gangen forefindende toilet og 
rengøringsrum 
Ved brug udpeges altid en ansvarlig person, der har ansvaret for, at lokalet 
afleveres i samme stand, som det er modtaget. 
a) møblerne sættes på plads 
b) køkkenet skal afleveres i rengjort og ryddelig stand 
c) opvaskemaskinen skal være sat i gang

d) alle gulve skal fejes eller støvsuges

e) bordene og evt. pletter på møbler og gulve skal vaskes af

f) affald fjernes

g) i tilfælde af skader på ting eller inventar har brugeren melde- og erstatningspligt

Efter brug skal lokalerne kontrolleres af den ansvarlige, ligesom

det skal kontrolleres, at vinduerne er lukket, lyset slukket og dørene låst når stedet 
forlades.  
Rygning og indtagelse af alkohol er forbudt i hele Sognehuset.  
Undtagelser kan forekomme i overensstemmelse med menighedsrådet.


4) Færdsel: 
Ved brug af Sognehusets udendørs faciliteter samt ved færdsel til og fra 
Sognehuset skal der tages hensyn – også støjmæssigt – til Sognehusets naboer.  
Parkering foregår på parkeringspladsen ved kirken eller bag Sognehuset, ikke på 
gårdspladsen.


5) Nøgler/koder til Sognehuset udleveres ikke.  
Hvis den ansvarlige for et arrangement ikke har en nøgle/kode, aftales det 
forinden, hvem der har ansvaret for oplåsning.  
Efter brug af huset sørger bruger for aflåsning af Sognehuset.


6) Kontor ved siden af køkken samt depotrum:

Kan benyttes af menighedsråd og kirkens ansatte. Lokalerne er aflåste.


7) Graverens kontor og badefaciliteter:

Kontoret er aflåst og badefaciliteter er forbeholdt graveren


