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Vejledende retningslinjer – præsteboliger Herning Nordre og Søndre Provstier
Vejledende retningslinjer for udstyr, indretning og almindelig vedligehold af præsteboliger.
Der er taget udgangspunkt i ”Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster”.
Udstyr og indretning af boligen
Opvaskemaskine
Ovn
Kogeplader
Køleskab
Fryser
Mikrobølgeovn
Vaskemaskine
Tørretumbler
TV-signal
Internetforbindelse via Kirkeministeriet og TDC
Tekniske installationer forsynes med manual eller passende
instruktion. Eftersyn af tekniske installationer foretages årligt
Vejledning til pleje af gængse typer af gulve
Haveredskaber
Anskaffelse af udstyr vurderes i forhold til havens størrelse og anlæg
Almindelige haveredskaber (hakkejern, rive, kost, skovl, trillebør
mm)
Plæneklipper
Hækklipper
Inventarliste
Menighedsrådet fører inventarliste for præstebolig og tjenstlige
lokaler - listen ajourføres årligt
Vedligeholdelse og brug af bolig
Vedligeholdelse af tjenesteboligen påhviler menighedsrådet
herunder indvendig maling af vægge efter behov med 5-8 års
intervaller
Alle indretninger til afløb og forsyning med lys, gas, vand og varme
skal holdes i god og brugbar stand
Præsten skal behandle boligen forsvarligt
Præsten har ansvar for at føre det daglige tilsyn med boligen, den
daglige drift og vedligeholdelse af boligen herunder forsvarlig
udluftning af boligen
Præsten er erstatningsansvarlig for skade, som voldes på boligen
ved uforsvarlig adfærd af præsten selv, præstens husstand, eller
andre som præsten privat giver adgang til boligen
Forsvarlig vedligeholdelse af låse, nøgler og ruder
Forsvarlig vedligeholdelse af vand- og gashaner, el-afbrydere og
gulve
Forsvarlig vedligeholdelse og rengøring af sanitet, afløbsriste og
badeværelsesudstyr
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Udstyr og indretning af boligen
Hårde hvidevarer installeret af menighedsrådet vedligeholdes af
menighedsrådet
Præsten er ansvarlig for daglig rengøring og vedligeholdelse af
hårde hvidevarer
Skader som ikke tåler opsættelse, skal præsten straks anmelde til
menighedsrådet
Præsten er forpligtet til at træffe foranstaltninger til midlertidig
afhjælpning af skaden, når udbedring er uopsættelig for at
begrænse skadens videre omfang. Menighedsrådet underrettes
snarest muligt
Præsten må ikke uden menighedsrådets samtykke foretage
ændringer af boligen eller gård- og haveanlæg.
Antenner, paraboler, radiomaster og flagstænger må kun opsættes
efter de af menighedsrådet fastsatte bestemmelser
Boligen (alle rum) skal holdes forsvarligt opvarmet. Det overlades til
præsten selv at sørge for boligens opvarmning og varmt vand.
Boligen (alle rum) skal udluftes regelmæssigt
Vedligeholdelse af have og gårdsplads er præstens ansvar.
Dog kan menighedsrådet, såfremt forholdene begrunder det,
overtage forpligtelser vedrørende have til beskæring af træer og
buske, græsslåning og/eller klipning af hække samt forpligtelse
vedrørende renholdelse af gårdsplads.
Disse særlige forhold aftales mellem præst og menighedsråd ved
indflytning. I tvivlstilfælde tages det op til provstesyn.
Almindeligvis gælder særlige forhold ikke ved haver under 1000 m2.
Præsten har som udgangspunkt ansvaret for at rense tagrender.
Hvis forholdene begrunder det, overtager menighedsrådet ansvaret
Præsten sørger for at gadefejning, snekastning, grusning i glat føre,
fjernelse af dagrenovation mv. sker jævnfør de forpligtelser, der
påhviler ejendommen
Vedrørende tjenstlige lokaler
Udstyr og indretning af tjenstlige lokaler
Menighedsrådet forsyner de tjenstlige lokaler med passende
inventar og udstyr. Aftaler om indretning indgås mellem præst og
menighedsråd ved indflytning og følges op ved APV med provsten
Vedligeholdelse og brug af tjenstlige lokaler
Udgiften til opvarmning af boligens tjenstlige lokaler afholdes af
menighedsrådet.
M.h.t. menighedsrådets betaling for varme, el og vand til boligens
tjenstlige rum henvises til boligcirkulærets to valgmuligheder.
Forpligtelsen til renholdelse, snerydning og grusning af adgangsveje
til tjenstlige lokaler samt forpligtelsen til rengøring af tjenstlige
lokaler, påhviler menighedsrådet
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