Vedtægter for Sognehuset i Tapdrup
Sognehuset ejes af Tapdrup kirke og adminstreres af Tapdrup Menighedsråd
Vision for Sognehuset i Tapdrup:
Sognehuset er et åbent rum for det folkekirkelige liv i Tapdrup sogn - en ramme for børn, unge og ældre.
Anvendelse
Sognehuset er primært til rådighed for for kirkelige arrangementer og møder, samt børnearbejde der arrangeres
af sognepræsten/sognemedhjælperen og menighedsrådene samt faciliteter for graveren.
Lokalerne kan sekundært anvendes til andre kirkelige møder, undervisning, kurser, og folkeoplysende,
socialt og kulturelt arbejde; af foreninger med en ansvarlig bestyrelse, der har hjemsted i Tapdrup.
Lokalerne kan ikke udlånes til private sammenkomster, bortset fra et lettere traktement i forbindelse med kirkelige
handlinger i Tapdrup kirke. (Med forbehold for antal deltagere.)
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at opkræve leje, svarende til de faktiske udgifter. P.t. 100 kr. pr. udlejning.
Al benyttelse af udstyr til undervisning, samt køkken, service og opvaskemaskine sker på brugerens eget ansvar.
Køkkenet er ikke egnet/godkendt til decideret madlavning, hverken hvad angår faciliteter eller udstyr.
Mødelokalet er beregnet til max. 50 personer.
Menighedsrådet kan i givet fald kræve betaling/erstatning for skader på bygning og inventar.
Lokalereservation foretages via den udpegede kontaktperson.
Nøglen til huset udleveres hos ovennævnte kontaktperson. Eller efter aftale.
Ønsker en forening ikke selv at klare rengøring betales 200 kr. for at få udført rengøringen.
Husorden
o

Når huset benyttes, skal der være en ansvarlig person til stede.

o

Anviste vejledninger bør følges ved benyttelse af køkkenet.

o

Arrangørerne har ansvar for opvask og oprydning (incl. Aftørring af borde og fejning af gulve,
samt affaldstømning.)

o

Instrukser vedr. rengøring bør følges nøje, såfremt man selv vil udføre denne.

o

Fjernbetjeningen til varmepumpen sættes på 16 gr. (Ligger på klaveret)

o

Vinduer og døre lukkes/låses.

o

Sognehuset skal normalt forlades senest kl. 23.00

o

Lånere af Sognehuset skal efterlade det i samme stand, som ved modtagelsen.

o

Tobaksrygning er ikke tilladt.

Styrelse
Styregruppen består af sognehusudvalget.
Sognehusets økonomiske drift, varetages af menighedsrådets kasserer i samarbejde med sognehusudvalget,
med reference til menighedsrådet.
Sognehusudvalget forbeholder sig ret til at aflyse reservationer i ekstraordinære situationer.
Sognehusudvalget har påtaleret og kan iværksætte efterfølgende rengøring på låners regning, såfremt dette
måtte skønnes nødvendigt.

Menighedsrådet kan uden varsel ændre i ovenstående vedtægter.
Sognehusudvalget den 28. 11. 2012

