Regler for brug af Otterup kirke.

1. Otterup kirke bruges primært til gudstjenester og kirkelige handlinger.
2. Kirken kan af menighedsrådet anvendes til andre kirkelige formål end gudstjenester og
kirkelige handlinger. Til afholdelse af kirkekoncerter, opførelse af kirkespil og lignende kræves dog
tillige tilladelse fra biskoppen, såfremt et mindretal i menighedsrådet forlanger det.
3. Et enigt menighedsråd kan indgå samarbejde med andre om at afholde arrangementer i kirken på
samme betingelser, som hvis det alene var menighedsrådet, der var arrangør.
4. Kirken kan desuden af menighedsrådet og med biskoppens tilladelse stilles til rådighed til brug
for ikke-kirkelige formål. Det er herved en betingelse for biskoppens tilladelse, at det påtænkte
formål og indhold ikke strider mod kirkerummets karakter.
Der skal foreligge en skriftlig ansøgning til Otterup Menighedsråd med beskrivelse af
arrangementets formål og indhold, da menighedsrådet skal indhente biskoppens tilladelse til
sådanne arrangementer.
5. Kirken stilles ikke til rådighed for kommercielle arrangementer.
6. Brug af kirkerummet til arrangementer, hvor kirken ikke er medarrangør, forudsætter en
skriftlig kontrakt mellem menighedsrådet og den ansvarlige leder af det pågældende arrangement.
Af kontrakten skal det fremgå, at brugeren hæfter for alle udgifter i forbindelse med brug af
kirkerummet. Herunder kirketjeners tilstedeværelse, efterfølgende rengøring, erstatning for
eventuelle skader på bygning og/eller inventar.
7. Brug af kirkens instrumenter skal aftales særskilt med kirkens organist.
8. Aftaler om tidspunkter for brug af kirken sker ved henvendelse til kirkeværgen. Denne udleverer
evt. nøgle mod kvittering, og nøglen skal så efter endt brug leveres tilbage til kirkeværgen på aftalt
tid og sted. Bortkommen nøgle kan udløse krav om betaling for omkodning af kirkens låsesystem.
9. Der kan kræves depositum kr. 4.500,00 til dækning af de i pkt. 6 og 8 nævnte udgifter. Evt.
restbeløb tilbagebetales, efter at endelig opgørelse har fundet sted.
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