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R E G U L A T I V 

FOR 

K I R K E H U S E T 
 

1 Kirkehuset er underlagt Lemvig-Heldum sognes menighedsråd, – og 
forvaltes af et kirke- og bygningsudvalg. 
Kirkehuset er primært beregnet til kontorer, konfirmandundervisning og 
menighedsrådsmøder, samt til møder, studiekredse og lignende som ar-
rangeres af kirkens præster, sognemedhjælper, organist eller af menig-
hedsrådet. 

2 Lokalerne kan, - i det omfang, de er ledige – benyttes af menigheden til 
aktiviteter, som kan medvirke til kirkens liv og vækst. 

3 Kirkehuset kan ikke stilles til rådighed for private sammenkomster eller 
arrangementer 

4 Foreninger og organisationer, som måtte ønske at benytte Kirkehuset til 
rene medlemsmøder regelmæssigt, kan – i den udstrækning det er for-
eneligt med husets primære brug – opnå tilladelse for ét år ad gangen. 
Det vil sige, at de pågældende om nødvendigt må acceptere at skulle 
flytte et arrangement 

5 Henvendelse om udlån sker til kirkekontoret, der sammen med kirke- og 
bygningsudvalget administrerer Kirkehusets brug efter de af menigheds-
rådet udstukne retningslinjer. 

6 Arrangementer i Kirkehuset må ikke påføre kirkekassen udgifter, som 
ikke i forvejen er indeholdt i kassens budgetter. 
Menighedsrådet kan træffe beslutning om, hvorvidt en bruger økono-
misk skal bidrage til husets opvarmning og rengøring. 

7 Op- og ilukning og benyttelse af køkken aftales med kirkehuspedellen. 
Kirkehuset udlånes efter gældende ”regler for udlån og brug af kirkehu-
set”. 
Beskadigelse af enhver art meddeles straks og medfører normalt erstat-
ningspligt. 
I øvrigt skal alt afleveres i samme stand, som det blev modtaget i. 

8 Ændringer i – eller dispensationer fra – nærværende regulativ kan kun 
ske ved menighedsrådets beslutning. 

 
Således vedtaget i Lemvig menighedsråd den 22. november 1988 – med tilfø-
jelse foretaget den 24. februar 1998 og den 25. august 2005. 
 
Lemvig-Heldum menighedsråd den 20. juni 2017. 


