Generelle retningslinjer og priser
(vedtatt i MR 23.3.2010 i MR)
1. MR skal godkjenne utleie av kirkesal til eksterne aktører.
MR skal også godkjenne alle kommersielle arrangementer.
2. Menighetens faste aktiviteter må reservere sine rom for hvert semester.
3. Menighetens aktiviteter skal ha fortrinnsrett ved bruk av kirkens rom.
4. All utleie utenom normale aktiviteter skal gjøres igjennom administrasjonsleder
(Vibeke Namløs) Tlf 35 50 63 00; e-mail: vibeke.namløs@gulsetkirke.no
5. Utleie av andre rom enn kirkesal til organisasjoner, skoler og barnehager på Gulset godkjennes
av stab. Utleie til andre eksterne aktører enn kirkesal godkjennes av AU.
6. Utleie/lån av barnehagens lokaler til egne ansatte gjøres av barnehagestyrer.
7. Ved ønske om leie av rom som er i bruk til menighetens eget arbeid, må det gjøres særskilte
avtaler med den kolliderende aktivitetens hovedleder.
8. Nærmiljøsenteret må innordne seg menighetens aktiviteter og er ansvarlig for alle
arrangementer som gjøres i senterets regi.
9. Retningslinjer for bruk av rom og hus og veiledning til teknisk anlegg skal følges (av alle).
10. Ved utleie av kirken til konserter skal kirkevergens avtale for utleie brukes.
11. Ved annen utleie skal normal utleie avtale brukes
12. Stab og barnehagens ansatte kan låne rom til privat bruk.
13. Administrasjonsledersender ut avtale til leietaker med relevante vedlegg for kirkens rom.
Priser:
Kultursalm/kjøkken:

1000,-hvor leietager rydder

Kultursal m/Kjøkken:

1500,- med servering, oppvask

Lillesal:

500,-

Kultursal + lillesal m/ kjøkken:

1300,-

Kirkestue m/ kjøkken:

500,-

Ungdomskafeen:

500,- hvor leietager rydder + 300,- for vask

Søndagsskolerom i kjeller:

500,- hvor leietager rydder + 300,- for vask

Utvask:

1000,- for kultursal, lillesal og kirkesal
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Kirkesal
Innenbys leietaker

Utenbys leietaker

1.500

2.500

Kirketjener – øvelse pr time

300

600

Kirketjener – konsert pr time

400

800

PA ansvarlig -øvelse

150

300

PA ansvarlig - konsert

200

400

3.000

3.000

Minstepris for kirke

Leie av lyd og lysrigg
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