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1. Lejrmappe
På kontoret findes oplysninger til brug under ophold i en rød mappe. Den indeholder følgende:
- husregler -oversigt over grund -vigtige telefonnumre -rengøringsvejledning
-inventaroversigt (antal og placering) -opholdsrapporter (se afrejse)
2. Medbring
Husk selv at medbringe lagen og sovepose eller dyne, viskestykker, karklude, tændstikker,
håndopvaskemiddel, toiletpapir og poser til toiletspande, samt store affaldssække. Brænde til pejs
eller udendørs bål skal selv medbringes (kan købes flere steder i området, bl.a. i Ullits og i XL
byggemarked i Farsø). Til bordtennisbordet på 1. sal medbringes selv net, bat og bolde.
Der er el-klaver samt den gamle Koralbog og salmebøger mm. på lejren.
3. Ankomst:
Ved ankomst skal man sætte sig ind i Lejrgårdens regler. De findes i mappen på kontoret. Man er
derefter forpligtet til at informere resten af deltagerne om reglerne.
4. Afrejse:
Ved afrejse skal man huske følgende:
-rengøringen udføres som anvist i rengøringsvejledningen på kontoret.
-alt inventar placeres som anvist, ved mangelfuld rengøring/oprydning skal vi gøre det
og er dermed nødt til at tage betaling for dette ekstra arbejde.
-udfyldelse af opholdsrapport med antallet af overnattende personer, samt eventuelle
bemærkninger om skader m.m. Den udfyldte rapport lægges på bordet i kontoret.
-aflevering af nøgle foregår ved at smide den ind gennem brevsprækken.
Affaldssortering, ny ordning 2016:
På Lejrgården må Renovest kun hente husholdningsaffald. Papkasser/æsker, glas og metal, hård
plast (f. eks vandflasker o.l.) og papir, må ikke blandes i husholdningsaffaldet.
Det frasorterede skal man som lejer selv fjerne fra Lejrgården, ved lejemålets ophør.
Hvis der er efterladt specialaffald (ikke dagrenovation) vil der blive opkrævet kr. 1000,- for
fjernelse.
Hvis Renovest ikke vil medtage husholdningsaffaldet pga. manglende sortering, kommer der
udgifter til vognmand og bortskaffelse, som vil blive pålagt lejer.

5. Betaling:
På baggrund af opholdsrapporten samt tilsyn udfærdiges regningen. Regningen afsendes inden for
en uge, hvorefter der er en frist på 14 dage for betalingen.
6. Transportmuligheder:
Nærmeste banegård: Hobro eller Viborg (ca. 40 km.)
Nærmeste rutebil : Ullits (ca. 3 km.). Her går:
Rute 100 Hvalpsund - Ålborg
Rute 67 Farsø – Viborg
7. Indendørsfaciliteter:
Soverum: 2 sovefløje, hver med 5 værelser a' 6 køjer.
3 toiletter, 6 håndvaske og 2 brusere på hver fløj.
Lederrum: På loftet 5 værelser med seng/sovesofa, borde og stole. 3 toiletter m. håndvask. 2 har
desuden bruser.
Derudover 1 værelse i stueetagen med 2 sengepladser.
Ca. 30 løse madrasser.
Opholdsrum: Spise- og opholdssal med plads til ca. 100. Mikrofonanlæg.
En mindre sal i forbindelse med spisesalen (foldedøre).
Bordtennisrum. 2 dagligstuer.
Køkken: Hverdags service til 100 personer, køleskab, Stor kaffemaskine. El-kedel, Stor ovn, hurtig
opvaskemaskine med ny afskylningsvask, gaskomfur, emhætte, røremaskine og brødskæremaskine
(fryser, ekstra køleskab og kartoffelskræller i kælderen).

8. Udendørsfaciliteter:
Grundareal ca. 2 ha.
Terrasse (m. borde i sommerhalvåret), stor grill med låg, bold- og bålplads, skov, adgang til
badestrand.

9. Ordensregler ved færdsel på tilstødende område med færdselsret:
Adgang til arealet må kun ske gennem etablerede passager, og færdsel sker på brugernes eget
ansvar. Stranden er offentlig ejet, og tilgængelig for alle. Bådene på stranden tilhører naboen,
hvorfor man skal holde sig fra dem. Badebroen er anlagt af, og vedligeholdes af naboen, og han har
selvfølgelig lov at bruge den!
Færdsel på området
Der er fri adgang til fjord/strand og en del af bakkerne (se kort nedenfor). Aktiviteter skal afholdes
på Lejrgårdens grund eller på offentlig vej. Hegn og led skal respekteres!! Af hensyn til naboernes
børn henstilles til at man kører hensynsfuldt ned ad vejen (bremselængden bliver meget
længere på grus). Dette bør også meddeles forældre der afleverer og henter børn.
Færdsel sker iøvrigt på følgende betingelser:
•
•
•
•
•
•

Færdsel må kun ske til fods.
Der må ikke graves på arealet eller fjernes planter fra arealet.
Der må ikke afbrækkes grene eller foretages anden beskadigelse af træer på arealet.
Der må ikke efterlades genstande af nogen art på arealet.
Al færdsel skal ske i passende afstand fra kreaturer, og på en sådan måde at kreaturerne
ikke bliver skræmt eller lider overlast.
Indhegninger til kreaturer må ikke ødelægges eller fjernes.

Overtrædelse kan medføre erstatningsansvar overfor ejeren.

