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Huset kan ikke bestilles mer enn 6 mnd. frem i tid (unntak jmf.
paragraf 11). Dette for å unngå at møter o.l. kommer i konflikt
med utlån. Styret kan gjøre unntak fra 6 mnd-regelen i tilfeller
der man på forhånd vet at det er uaktuelt å arrangere møter.
Våre møter går ALLTID foran utlån.
Den som låser opp huset har ansvar for å låse huset etter bruk,
og å sjekke at alle dører er låst.
Det er en selvfølge at huset ikke kan benyttes til et arrangement hvor det blir servert alkohol eller andre rusmidler.
Huset skal være rent og ryddig etter bruk. Alt utstyr tilbakestilt
slik det var ved ankomst (varme, lyd, lys etc.)
Er det tvil om hvem som kan låne huset og hvilke arrangement
huset kan brukes til, skal dette avgjøres av styret.
Alle i menigheten og ungdomsforeningen kan fritt bruke huset,
så lenge det ikke kommer i konflikt med planlagte arrangement.
Når ungd.for. bruker huset som ”Åpent Hus” på kveld– eller
nattetid, er den som låste opp huset ansvarlig for hvilke deler
av huset som brukes, og at instrumenter og utstyr som eventuelt benyttes, skal behandles med forsiktighet og ansvar.
Hvis det er flere som vil låne huset til et selskap, vil de fra menigheten bli prioritert. Er det flere fra menigheten som vil låne
huset, vil dette bli avgjort ved loddtrekning. Det blir styret som
foretar loddtrekningen.
Ved utlån må de som låner huset vaske etter behov, før og etter bruk.
Offentlige etater/privat næringsliv betaler kr. 1500,- per arrangement, til andre lånes huset gratis (mulighet for gave).
Høytidsmøtedagen kan bestilles året i forveien til konfirmasjonsfest. Frist for å melde interesse er 1.april, og svardato er
senest 1.mai året før (loddtrekning ved flere interesserte).
Huset lånes ut ved begravelse og minnemøte, men pårørerende må selv skaffe folk til alt det praktiske ved gjennomførelsen.
Ved utleie (særlig om aktiviteten innebærer barne– og ungdomsarbeid) forventes det at leietaker gjør seg kjent med Berøa’s «Praktiske retningslinjer for leiarar/personar med leiaransvar i Berøa» som ligger på hjemmesida www.beroa.no
(Hjem>Dokumenter)

