Ringe Kirke

Vedtægter for leje og brug af Ringe Sognegårds mødelokaler

www.ringekirke.dk
Hvem kan bruge lokalerne?
Ringe Sognegårds mødelokaler er beregnet til brug for Ringe Sogn til
konfirmandundervisning, konfirmandforældremøder samt til møder,
studiekredse og lignende, som arrangeres af præsterne, de ansatte eller
menighedsrådet.

Lokalerne udlejes desuden til sammenkomster eller receptioner efter kirkelige
handlinger afholdt i Ringe Kirke og Ringe Kapel.
Endvidere kan lokalerne efter aftale anvendes til et alsidigt folkekirkeligt,
socialt eller folkeligt arbejde, omfattende alle aldersgrupper i Ringe Sogn.
Kirkens, kirkegårdens personale og menighedsrådsmedlemmerne kan låne
Sognegården til arrangementer i forbindelse med personlige mærkedage.

Ringe Menighedsråd den 26. april 2017.

Ordensregler
Brug af lokalerne
Et lokale kan maksimalt reserveres 6 måneder frem i tiden. Det er dog ikke
muligt at booke lokalet om eftermiddagen, da dette tidspunkt friholdes til
eventuel mindesammenkomst.
Ved brug af køkken henviser kirketjeneren til en ”kaffedame.”
Køkkenet kan kun anvendes ved brug af ”kaffedame”, og det aftales med
hende, hvad der skal serveres, og ”kaffedamen” bestiller derefter primært hos
vores faste leverandør. Kaffe, øl og vand købes af huset.
Uden brug af køkken skal lejerne selv sørge for bordopstilling.
Udlejning maksimalt 4 timer. (Opstilling og oprydning er excl. de 4 timer)
Oprydning
Lokalet skal altid efterlades ryddeligt.
Borde og stole skal stilles som anvist på den ophængte plan.
Alle vinduer og døre skal lukkes.
Rengøring
Varetages af ”kaffedame.”
Hvis ikke man bruger kaffedamen, skal bordene altid tørres af og gulvet skal
fejes ved afslutning af arrangementet.
Ansvar
Lejerne er ansvarlige for forvoldte skader.
AV-midler
Brug af disse efter aftale med kirketjeneren.
Afhentning af nøgle
Aftales med kirketjeneren.

Rygning
Rygning er kun tilladt udendørs ved det opsatte askebæger ved P-pladsen.
Drikkevarer
Øl og vand kan nydes i lukkede forsamlinger. Der er ikke spiritusbevilling.

Bestilling af lokale
Bestilling af lokale sker ved henvendelse til :
Kirketjener Hanne Hansen tlf. 6262 1544
E-mail: kirketjener@ringekirke.dk
Eller
Kordegn Lotte Hammeken tlf. 6262 1526
E-mail: loha@km.dk
Pris
Leje af sal:

450 kr.

Leje af sal og køkken:

550 kr. + timer til kaffedame

Afbestilling
Ved afbestilling opkræves de afholdte udgifter.
Betaling
Leje betales forud ved indgåelse af lejeaftale.
Nøgler
Eventuel brug af nøgle samt afhentning af denne aftales med kirketjeneren.

