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Regler og vilkår for brug af
Graverhuset
Graverhusets mødelokale og køkken kan efter ansøgning stilles til rådighed
mod betaling, når lokalerne ikke anvendes til kirkelige formål.
Ansøgning om lån af lokaler skal ske til Dommerby menighedsråd, som vil
behandle ansøgningen på førstkommende møde.
Vilkår
Lokaler stilles til rådighed uden betaling til følgende formål:


Møde med offentlig adgang, hvortil der ikke opkræves entré, og som
er arrangeret af foreninger eller bevægelser som er tilknyttet den
danske folkekirke, hjemmehørende i Højslev, Dommerby eller Lundø
sogne.

Lokaler stilles til rådighed mod betaling til følgende formål:






Lukkede medlemsmøder i f.eks. kortklubber, sangkor, strikkeklubber
o.lign hjemmehørende i Højslev, Dommerby og Lundø sogne.
Planlagt sammenkomst for kommunale dagplejere o.lign.
Kommercielle arrangementer, hvortil der opkræves entré, så fremt det
er arrangeret af foreninger eller bevægelser som er tilknyttet den
danske folkekirke, hjemmehørende i Højslev, Dommerby eller Lundø
sogne.
Generalforsamlinger i foreninger eller bevægelser som er tilknyttet
den danske folkekirke.

Betalingen for lån af ”Graverhuset” skal primært dække omkostninger til lys,
vand og varme, samt den ekstra rengøring og vedligeholdelse udlejning af
lokalerne vil påføre Dommerby menighedsråd. Dommerby menighedsråd skal
ikke tjene på udlejning af lokalerne.
Takster for leje af lokaler oplyses ved henvendelse til Dommerby
menighedsråd.
Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:




Private selskaber.
Egentlig erhvervsvirksomhed.
Politiske-, faglige- og religiøse- foreninger der ikke bygger på den
danske folkekirke.

Dommerby menighedsråd forbeholder sig ret til at afvise lån af lokalerne, uden
yderligere forklaring.
Vi gør opmærksom på at køkkenet i Graverhuset IKKE er et industrikøkken,
nærmere et te-køkken. Der må ikke tilberedes mad til store arrangermenter i
køkkenet.
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Lokaler må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår,
som er aftalt.
Ansvaret for benyttelse af lokaler og inventar påhviler den, der har
truffet aftale om lån eller leje.
Graverhuset kan ikke stille undervisningsmateriale, så som tavle,
projekter eller lærred til rådighed.
Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i
Graverhuset, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og
ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan
rettes.
Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og
inventar skal hurtigst muligt gives til Dommerby menighedsråd.
Tobaksrygning er ikke tilladt i lokalerne.
Salg af øl, spiritus eller andre alkoholiske drikke i forbindelse med
brug af Graverhuset er ikke tilladt.
Indtagelse af øl og spiritus i Graverhuset er tilladt i begrænset omfang
og på en måde som ikke kan virke anstødende.
Aftaler om ændring/ omrokering af inventar og installationer i
forbindelse med et arrangement skal træffes med Dommerby
menighedsråd i forbindelse med indgåelse af aftalen om brug af
lokalerne. Eventuelle merudgifter betales af den, der låner lokalet.
Lokalerne skal altid afleveres rengjorte og ryddelige.
Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et
arrangement betales af den, der har lånt lokalet.
Den permanente udsmykning, der forefindes i Graverhusets lokaler
må ikke fjernes.
Såfremt lejer har behov for at opstiller/ophænger anden udsmykning
end den permanente, skal dette aftales i forbindelse med indgåelse af
aftalen om brug af lokalerne. I modsat fald forbeholder Dommerby
menighedsråd sig ret til at kræve betaling for fjernelsen.
Dommerby menighedsråd påtager sig intet ansvar for eventuel
overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.
Dommerby menighedsråd forbeholder sig ret til med en måneds
varsel at ændre udlejningspris samt lejebetingelser.
Dommerby menighedsråd gør opmærksom på at lokalerne IKKE er
festlokaler, hvorfor Dommerby menighedsråd forbeholder sig ret til at
afvise sådanne arrangementer.
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