Vedtægter for Løgstrup Sognegård

Baggrund:
Løgstrup Sognegård rummer sognekontor for Vorde-Fiskbæk-Romlund-Taarup-Kvols
pastorat, kontor og mødelokale for sognenes præster og menighedsråd, en større og en
mindre mødesal, samt et mindre køkken.
Sognegården hører under menighedsrådende, som er ansvarlig for daglig drift og
bemyndiget til at fastlægge vedtægter for sognegårdens anvendelse. Skal Sognegården
benyttes til anvendelse ud over aktiviterer, som arrangeres af præster, andet personale
eller efter aftale med menighedsrådene skal pris for leje fastlægges jvnf. Kirkeministeriets
Vejledning.
Anvendelse:
Løgstrup Sognegård kan anvendes til brug for konfirmandundervisning, konfirmandforældremøder samt til andre møder og aktiviteter, som arrangeres af sognenes præster,
ansatte eller menighedsrådene.
Løgstrup Sognegård kan desuden anvendes til alsidigt folkekirkeligt, socialt eller folkeligt
arbejde for beboere i de 5 sogne. Brug af Sognegården til sådanne arrangementer kan
foregå, når der er fri adgang for alle, foreningen er hjemmehørende i de 5 sogne og
anvendelsen har almennyttigt formål. Sognegården kan ikke benyttes til private fester,
festlignende markering af jubilæer eller arrangementer med salg af varer, mm.
Arrangørerne er tilladt at opkræve mindre brugerbetaling for servering. Udlejning kan
maksimalt vare 4 timer, excl opstilling og oprydning.
Løgstrup Sognegård kan, hvis lokalerne er ledige, benyttes til mindesammenkomst med
kaffe i tilslutning til begravelse eller bisættelse i en af pastoratets kirker. Brug af service og
køkken aftales direkte med koordinator på menighedsrådets vegne.
Vilkår for leje af Løgstrup Sognegård:
Leje af mødelokaler i Sognegården skal aftales med koordinator
Kirsten Gaardsdal tlf. 9152 2053
som på Menighedsrådenes vegne fører en offentlig tilgængelig kalender med alle
aktiviteter i Sognegården.
Brug af service og adgang til køkken aftales med koordinator. Lejer er ansvarlig for
opstilling af borde og stole, samt efterfølgende oprydning og rengøring. Koordinator er kun
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ansvarlig for at køkken og dets faciliteter benyttes forsvarligt og lejer efterlader lokalerne i
samme stand, som de modtages. Ødelagt porcelæn eller andet inventar erstattes efter
regning.
Oprydning og rengøring:
Alle er ansvarlige for at Sognegården altid fremstår rydelig og rengjort, man rydder op efter
sig selv både i hverdagen og ved brug af lokaler til mindre møder. Ved udlejning skal
lokalerne efterlades rydelige og borde og stole placeres efter aftale med koordinator. Vilkår
for rengøring fremgår i detaljer af Låneaftale.
Teknisk udstyr:
Musikanlæg og projektor kan benyttes efter aftale med koordinator. Lejer er ansvarlig for
forvoldte skader, samt for at afprøve teknikken før mødet påbegyndes.
Nøgle:
Koordinator sørger for at låse op og aflåse lokalerne efter endt brug. I særlige tilfælde kan
der udleveres nøgle til lejer.
Pris for leje af Løgstrup Sognegård:
Leje til arrangementer, beskrevet under Anvendelse


Store mødesal incl køkken og adgang til service:

1.000,- kr

Almennyttige foreninger eller organisationer hjemmehørende i sognene og som ønsker at
benytte lokaler i Sognegården regelmæssigt kan indgå en årsaftale med menighedsrådet.
Koordinator fører sådanne aftaler ind på offentlig tilgængelig kalender.
Brug af lille mødelokale er vederlagsfrit under forudsætning af brugen falder ind under
formål defineret under Anvendelse og lokalet ikke er optaget.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at aflyse låneaftaler, hvis Sognegården skal bruges i
tilslutning til ikke planlagte kirkelige handlinger eller arrangementer.
Lejen indbetales til Danske Andelskassers Bank, Viborg
Reg.nr
Kontonummer

5980
0005000326

07.02.2019
Vorde – Fiskbæk – Romlund menighedsråd

