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1. november 2010 
 
Retningslinjer for brug af Grib Skov Trops påhængsvogn – 
Brenderup 4310 TB Alu, Registrerings nr. BW 8254 
 
Grib Skov Trop har følgende påhængsvogn: 
Brenderup 4310 TB ALU 
Totalvægt 2.000 kg.  
Køreklar vægt 350 kg.  
Lasteevne 1.650 kg.  
 
Gruppestyrelsen har fastsat nedenstående retningslinjer for at regulere brugen og 
synliggøre ansvarsfordelingen mellem ejer og bruger.  
 
Brug af påhængsvognen 

1. Det er kun tilladt for ledere, rovere, pionerer og gruppestyrelse at anvende 
påhængsvognen. 

2. Påhængsvognene kan anvendes til spejderformål – og til privat anvendelse for 
ovenstående personkreds.  

3. Registrering af udlån og booking administreres af Stinus Andersen. Der føres en 
kalender for alle udlån, hvor der kan bookes brug af påhængsvognen. Der kan 
maksimalt bookes et år frem.  

4. Brug til formål for Grib Skov Trop prioriteres frem for private udlån. Et privat 
udlån kan derfor annulleres uden varsel, hvis påhængsvognen skal bruges til 
spejderformål.  

5. Påhængsvognen opbevares på Bassebjerg, Jagtstien 3, Nødebo, 3480 Fredensborg 
i Laden. Påhængsvognen skal være aflåst. I laden sidder nøgleboks med nøgle til 
låsen. Koden til nøgleboksen udleveres til brugerne af Stinus Andersen.  

6. Hvis påhængsvognen henstår uden opsyn ved brug, skal låsen monteres. 
 
Ansvar ved brug 

1. Der er tegnet kaskoforsikring på påhængsvognen. Ved brug af vognen til private 
formål, er brugeren ansvarlig for dækning af selvrisiko ved skader. (xxx kr.) 

2. Det er brugerens ansvar at kontrollere at påhængsvognen er i lovlig stand inden 
brug.  

3. Skader skal anmeldes til Stinus Andersen. Herefter afgøres det om 
påhængsvognen skal transporteres direkte til reparatør.  

4. Påhængsvognen har en totalvægt på 2.000 kg. Dette stiller krav til brugerens 
køretøj og kørekort. Det er brugerens ansvar at sætte sig ind i reglerne for BE 
kørekort.  

5. Brugeren skal ifølge lovgivningen medbringe en kopi af registreringsattesten, som 
følge af påhængsvognene er omfattet af reglerne om BE kørekort. 
Registreringsattesten sendes på mail efter indgåelse af aftale om udlån.   

6. Påhængsvognen må ikke tilkobles køretøjer, der udelukkende er registret til 
erhvervsmæssigt formål.  

 
Med venlig hilsen 
 
Gruppestyrelsen 


