
 

Regler for udlejning af Skive Missionshus 

 

Bidragsydere/venner af huset kan helt eller delvist leje Skive Missionshus til private fester og 

mindre samvær, når lokalerne er ledige.  

 

Vilkår for leje af missionshuset 

Den anførte leje er under forudsætning af, at lejeren selv sørger for borddækning, oprydning, 

rengøring, opvask med videre i de lejede lokaler, gange, toiletter samt i øvrigt overholder 

husreglerne for Skive Missionshus. 

 

1. Indgåelse af lejeaftale/kontrakt sker ved henvendelse til udlejeren – Skive Indre Mission. 

2. Udlevering og aflevering af nøgle aftale med udlejeren. 

3. Lejen afregnes med udlejeren eller indbetales til kassereren på konto i Spar Nord. Reg.nr. 

8500, kontonr. 265 0340 720. 

 

 

Husregler for Missionshuset 

 

1. Huset er indviet som missionshus, hvis primære funktion er at danne ramme for Indre 

Missions arbejde i byen. Derfor forventes en sober og sømmelig opførsel af husets 

brugere, lejere og gæster.  

2. Huset og inventaret skal behandles ordentligt. Eventuel skade på bygning, inventar eller 

service skal meddeles udlejeren for nærmere aftale om eventuel erstatning. 

3. Der må ikke serveres alkohol, og der er rygeforbud i hele huset.  

4. Viskestykker, håndklæder samt karklud medbringer lejer selv. 

5. Ved buffet skal der dug på, så bordene ikke ridses.  

6. Alle lokaler skal forlades i ryddelig og rengjort stand herunder borde og stole sat på plads,  

7. Aftørring af alle borde. 

8. Gulve støvsuget/vasket. 

9. Toiletter rengjorte (både håndvask og toilet) – toiletspand/affald fjernes.  

10. Service vaskes op og sættes på plads. 

11. Køkken rengøres og lejeren skal selv fjerne affald.  

12. Når huset forlades, skal det sikres, at alt el-apparatur er afbrudt, alt lys er slukket, vinduer 

er lukket og alle yderdøre er låst. 

13. Inventar herunder også borde og stole må ikke fjernes fra missionshuset. 

14. Borde og stole må ikke tages med ud på terrassen. 

15. Drenge og piger sover ikke i samme lokaler.  

Der henvises i øvrigt til Indre Mission Danmark’s vedtægter for missionshuse, der er tilskødet 

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.   

Disse vedtægter kan fås hos udlejeren eller formanden for Indre Mission i Skive. 

 

Christiansgade 6 

7800 Skive 

www.skiveim.dk 

http://indremission.dk/


 

 

 

Kontaktperson for udlejning 

Ove Burchardt 

Normavej 27 

7800 Skive 

Tlf. 97 52 37 71 

Mobiltlf. 20 30 37 45 

 

 

Priser for udlejning 

 

Stue-etagen  kr. 700,- 

Hele huset  Kr. 1000,- 

Første sal  Kr. 300,- 

 

 

 

Der aftales speciel pris fra gang til gang med Skive Kommunes dagplejere. 

Prisen aftales med udlejer  

 

 

Ovenstående regler for leje af missionshuset er vedtaget af Samfundsrådet d. 05.01.16.  


