
ANSØGNING
om hel eller delvis fritagelse for betaling ved leje af  ___________________  Sognegård efter “reglerne 
for fritagelse for betaling af leje” som fremgår af folderen “Du kan leje en sognegård”.

Foreningen:

_______________________________
Navn

_______________________________
E-mail

_______________________________
Cvr –nr. 

De ansøgte lokaler skal benyttes til:
(arrangementets art skal angives)

Kontaktperson:

_______________________________________________
Navn

_______________________________________________ 
Adresse

_______________________________________________
Post nr.  og by

Folkeoplysende aktiviteter

Øvrige aktiviteter

Følgende lokaler ønskes benyttet (anfør datoer):

Begge sale
Dato Dato Dato 

Store sal
Dato Dato Dato

Lille sal
Dato Dato Dato

Køkken
Dato Dato Dato

Sekretariatets afgørelse:

Henvendelse om leje af sognegårdene rettes til:

Multisalen på Limfjordsskolen Limfjordsskolen Tlf. 96 84 86 66 
Hjerm Sognegård Inga Bertelsen Tlf. 20 37 29 08
Humlum Sognegård Susanne Kaag Tlf. 51 21 33 84 
Langhøj Sognegård Karen Margrethe Simonsen  Tlf. 24 23 79 15



FRITAGELSE FOR BETALING AF LEJE
 Folkeoplysende aktiviteter

Sognegårdene stilles gratis til rådighed for alle foreninger, klubber, korps, aftenskoler m.fl., der er omfat-
tet af folkeoplysningslovens regler om lokaleanvisning.

Aktiviteterne omfatter undervisning, foredragsarrangementer, generalforsamlinger, mødeaktiviteter, kul-
turelle arrangementer og udstillinger, i det omfang arrangementerne ikke er indtægtsgivende. 

Ved foreningsfester og indtægtsgivende arrangementer betales for rengøringsudgiften. 

Der må opkræves betaling til dækning af faktiske udgifter (kaffe, foredragshonorar og lignende) i forbin-
delse med arrangementerne.

Der opkræves erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service, inventar og lignende.

Faste ugentlige arrangementer skal respektere aflysninger til fordel for private arrangementer, arrange-
menter med økonomisk sigte, foreningsfester og lignende, med varsel på mindst 14 dage.

Ved udlån til faste ugentlige arrangementer vil der eventuelt blive udleveret nøgle.

Øvrige aktiviteter

Sognegårdene stilles til rådighed for borgerforeninger, organisationer og andre foreninger uden kom-
mercielle interesser, som har tilhørsforhold til Struer Kommune, mod betaling af rengøringsudgiften. 

Der opkræves erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service, inventar og lignende.

Ved udlån til faste ugentlige arrangementer vil der eventuelt blive udleveret nøgle.

Hver forening kan højst opnå fritagelse for betaling af leje og service- og inventarafgift 3 gange årligt.

Ansøgning om fritagelse for betaling

Ansøgningsskema om hel eller delvis fritagelse for betaling udleveres af sognegårdsbestyrerne eller 
ved Struer Kommune, Sekretariat, Østergade 15, 7600 Struer, tlf. 96 84 82 13, eller e-mail : sekretaria-
tet@struer.dk. eller findes på Struer Kommunes hjemmeside ”www.struer.dk/borger/leje af lokaler og 
idrætsanlæg” 

Ansøgning sendes til Struer Kommune, Sekretariat, Østergade 15, 7600 Struer, sekretariatet@stru-
er.dk senest 14 dage før arrangementet.

Der kan ikke forventes fritagelse for betalingen i tilfælde, hvor der ikke er fremsendt ansøgning 
om fritagelse senest 14 dage før arrangementet. 

Sekretariatet
Maj 2018
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