DEN NORSKE KIRKE
Børsa menighet

Kontrakt for utlån/leie av Børsa kirke

Utlån/leie av Børsa kirke til arrangementer som ikke er en del av menighetens arbeid skjer
etter godkjenning av Børsa menighetsråd (utleier). Interesserte bes om å fylle ut del 2 i
kontrakten og sende til Børsa menighetsråd v/Skaun kirkekontor (En utfylt og signert del to
betraktes som søknad om å leie kirken).
1) Vilkår for utlån/utleie av Børsa kirke:
• Kirken er et vigslet rom. Det er derfor et krav at det som fremvises/arrangeres ikke
bryter med den norske kirkes retningslinjer for utleie. Disse fremgår av Rundskriv 102000 Regler for bruk av kirken. Ta kontakt med kirkekontoret ved behov for nærmere
avklaringer
• Program/repertoar skal innleveres dersom menighetsrådet krever dette
• Utleiepriser fremgår av eget avgiftsreglement for leie av kirkene i Skaun kommune
• Leietaker må oppnevne en ansvarshavende kontaktperson over 18 år
• Fremleie av kirken er ikke tillatt
• Leietaker forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge branninstruks og instruks
for vaktberedskap
• Annonser og plakater skal opplyse om hvem som er arrangør
• En representant fra menighetsrådet skal ha fri tilgang til arrangementet
• Alkoholservering er ikke tillatt
• Røyking er kun tillatt utendørs
• Leietaker står ansvarlig for evt. skader på inventar eller bygning som oppstår under
utleieforholdet
• Kontrakten er gyldig når begge parter har underskrevet

Postadresse:
Børsa menighetsråd
Skaun kirkekontor
7353 Børsa

Telefon: 72 86 31 51
Faks: 72 86 30 64
E-post: post@skaun.kirken.no
Nettsted: http://www.skaun.kirken.no/

2) Opplysninger fra leietaker
Leietaker:

__________________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________________

Kontaktperson:

__________________________________Telefon:

_________________
Type arrangement:

__________________________________________________________

Dato:

________________ Kirken ønskes disponert fra kl:_______ til kl:______

Vil det bli krevd inngangspenger eller samlet inn kollekt ved arrangementet? JA:______ NEI: _______
Ønskes kirkens orgel benyttet?

JA:______ NEI: _______

Ønskes kirkens piano benyttet?

JA:______ NEI: _______

Jeg/vi søker om å låne/leie Børsa kirke og forplikter meg/oss ved signering til å følge vilkårene for utleie.
……………………………………………………………………………………………………....
Sted
Dato
Underskrift leietaker

3) Behandling av søknaden
Fylles ut ved kirkekontoret:
Kirken er ledig:

JA:______ NEI: _______

Pris etter avgiftsreglement:

____________________________________________________

Evt uttalelser fra prest/kantor:

___________________________________________
___________________________________________

Menighetsrådets vedtak:
Søknaden er innvilget:

JA:______ NEI: _______

………………………………………………………………………………………………….
Sted
Dato
Underskrift utleier
Menighetsrådets avgjørelse anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Saksbehandling skjer i
samsvar med forvaltningsloven kap. IV og V. Dette innebærer at vedtaket kan påklages til biskopen i Nidaros.
Fristen for å klage er tre uker fra mottak av vedtak.
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