
 

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd 24. januar 2018 

R E G U L A T I V  F O R  L U M B Y  S O G N E G Å R D  
O G  S T I G E  S O G N E H U S  

 

Lumby Sognegård og Stige Sognehus´s lokaler er beregnet til møder, studiekredse og 

undervisning arrangeret af sognets præster eller menighedsråd. 

Herudover kan lokalerne anvendes til alsidig kirkeligt og folkeoplysende arbejde, 

omfattende alle aldersgrupper i Lumby og Stige Sogne i det omfang lokalerne er 

ledige og egnede til formålet.                                                                                                              

Brug af lokalerne til kommercielle formål er ikke tilladt. 

Sognegård og Sognehus kan også udlejes til kortere private arrangementer, f.eks. 

reception i forbindelse med barnedåb, konfirmation og bryllup, i det omfang 

lokalerne er ledige. Køkkenerne er kun til anretning. Der må ikke danses i lokalerne.                                                       

Arrangementet skal være afsluttet senest kl 20.00. 

Såfremt der opstår akut behov for anvendelse af lokalerne til kirkelige formål, må evt. 

indgåede aftaler annulleres eller flyttes til andet sted. 

Lumby Sognegård og Stige Sognehus tilhører menigheden og administreres af Lumby 

og Stige Sognes Menighedsråd. Sognegård- og Sognehusudvalget varetager de 

praktiske opgaver og tilsyn. Udvalget refererer til Menighedsrådet. Den daglige drift 

og udlån/udlejning varetages af vært/værtinde, som ansættes af menighedsrådet og 

som er ansvarlig over for dette samt udvalget. Bilag og timeregnskab skal punktligt 

afleveres til kirkekontoret efter gældende tidsfrister. 

Det forudsættes, at den til enhver tid ansatte vært/værtinde forestår 

arrangementerne. 

Lejere som måtte ønske at benytte Lumby Sognegård eller Stige Sognehus 

regelmæssigt kan - i den udstrækning det er foreneligt med husets primære brug - 

leje lokalerne 1 år ad gangen.                         

Vederlag for benyttelse af lokalerne fastsættes årligt af menighedsrådet efter 

indstilling fra Sognegård- og Sognehusudvalget. 

Deltagerantal på arrangementer må ikke overskride det af vært/værtinde oplyste 

antal. 

Som udgangspunkt er enslydende regulativer gældende for både Lumby Sognegård 

og Stige Sognehus. 

Tidligere regulativer fra Lumby Sognegård og Stige Sognehus annulleres hermed. 


