BLOVSTRØD SOGNEGÅRD
Administration af udlån/udlejning. Kl. 8 – 14 hverdage
Leif Nygaard tlf.: 22177914
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød

Udlånsdato:____________

Regler for udlån af Blovstrød Sognegård
1. Sognegårdens lokaler i Stueetagen:
Lokalerne stilles til rådighed for sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger. Dåb, bryllup,
Kirkekaffe og begravelseskaffe.
a. Dåb og Bryllup: reception eller brunch i dagtimerne (ikke middagsselskab) Udlejning.
b. Ved reception og brunch forstås et arrangement af en varighed 5 timer inkluderet forberedelse og
oprydning.
c. Begravelseskaffemed fast betjening (betalt af bestiller). Lokaler vederlagsfri).
d. Der må kun afholdes et arrangement pr. dag.
e. Varigheden af ovennævnte sammenkomster er begrænset til 5 timer inkluderet forberedelse og
oprydning.
2. desuden udlejes eller udlånes Sognegården til:
a. Sognets foreninger eller organisationer i forbindelse med generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
(der betales leje).
b. Menighedsrådsmedlemmer, kasserer, kirkeværge og ansatte samt ægtefæller i forbindelse med
mærkedage (vederlagsfrit).
c. Frivilligt ældrearbejde (vederlagsfrit)
d. Velgørende foreninger i forbindelse med indsamlinger (vederlagsfrit).
e. Lillerødkoret (vederlagsfrit).
f. AA (vederlagsfrit).
3. For udlejning/udlån gælder:
a) Leje. 1.000 kr. Depositum 500 kr.
b) Betaling sker forud i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Betaling kan ske kontant eller til konto
3543 3538033286. Nøgle udleveres ved betaling.
c) Lokalerne stilles til rådighed kl. 10:00 på brugsdagen (med forbehold)
d) Før brug gennemgår lejer sammen med udlåner faciliteterne.
e) Anretterkøkken (der kan varmes/tilberedes, men ikke laves mad).
f) Lån af kaffemaskine/opvaskemaskine kræver instruktion og må kun betjenes af den instruerede.
g) Oprydning på udlånsdagen: Inventar og lokaler efterlades i ryddet stand. Borde og stole sætter på
plads, Affald placeres i cykleskuret. Flasker og dåser fjernes af bruger. Lys slukkes og døre låses.
h) Teleslynge-/højtaleranlæg etableres efter aftale.
i) Flygel indgår ikke i lejemålet. Overtrækket må ikke fjernes. Der kan dog træffes særlig aftale om
lån.
j) Der er ikke adgang til 1. etage. Af sikkerhedshensyn må børn ikke lege på trapperne.
k) Den efterfølgende dag gennemgår låner, sammen med udlejer de benyttede lokaler.
l) Sognegården er røgfrit område.
m) Brandmyndighederne har bestemt, at der max. må være 100 personer i stueetagen.
n) Opklæbning på væggene er ikke tilladt.
4. Sognegården udlejes eller udlånes ikke til andre formål end ovenfor beskrevet.
5. Menighedsrådet forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at gøre erstatningskrav gældende i
tilfælde af skade forvoldt på bygningsdele eller inventar.
Ovenstående lånebetingelser accepteres.

_________________________________
LÅNER

6. udgave maj 2015

Dato:________________

____________________________
UDLÅNER (p.v.a. Blovstrød Menighedsråd)

