Regelsæt for hytter i Grib skov Trop
Regler for brug af Bassebjerg og tilhørende arealer.
Jagtstien i Nødebo. Indkørsel fra Jægervænget.
Mod henvendelse til hyttevagt kan ejendomme i Grib Skov Trop udlånes til følgende
formål:
• Udlånes til andre spejder grupper, hvor gruppestyrelsen skønner at idegrundlag
og arbejdsmetoder i rimelighed harmonerer med De Gule Spejderes formåls
paragraffer.
• Hytten udlånes ikke til private arrangementer.
• Hytten udlånes ikke til vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem og lignende
institutioner. Dette gælder også for det omkringliggende areal.
• Gruppestyrelsen kan dispensere for ovenstående, såfremt medlemmer eller
venner af gruppen ønsker at låne hytter eller omkring liggende arealer til
bestemte formål. Der kan dispenseres for følgende formål.
o Virksomheds kurser i dagtimerne.
o Børnehavers brug af grunden, toiletter og køkken i dagtimerne. (maks. 7
dage)
o Receptioner og lignende korte arrangementer
Man skal ved lån af ejendomme være opmærksom på følgende:
• Det må påregnes at der altid vil være gule spejdere på grunden og i hytten, og at
begge parter skal tage hensyn til hinanden.
• Pioner, Roverlokale og patruljelokaler på 1. sal må ikke benyttes!
• Der er alene et meget begrænset antal madrasser
• Vedlagte afkrydsningsliste skal afleveres til hyttevagten, sammen med nøglen,
når hytten forlades.
• Der skal medbringes affaldssække til eget brug, rengøringsmidler, toilet papir,
håndklæder og viske stykker.
• Hytten skal afleveres i rengjort stand og affald placeres i de 3 affaldsstativer.
• Såfremt hytten ikke afleveres i pæn stand og i henhold til vedlagte
afkrydsningsskema, vil vi sende en opkrævning, svarende til prisen for vores
rengøring. Pt. 2.500 kr.
Lejen for et weekendarrangement for spejdere er 10.000 kr.
Ovenstående er betingelser er undertegnede indforstået med.
Bruger af hytten (ansvarlig)
Periode:

Til:
Fra:

Underskrift
Denne blanket returneres til hyttevagten. Kopier til eget brug
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Praktiske oplysninger:
• Der er separate vandvarmere i stuen, så hvis I mangler varmt vand i køkkenet,
kan dette tages fra vasken under trappen.
• Udendørs lys kan tændes ved kontakt i køkkenet ved el-tavlen
• Der må ikke stå levende lys under kortlamperne
• Brænde hentes i brændeskuret på grunden.
• Om sommeren kan der bades i Esrumsø ved Thevandsbugten.
• Der er brandudgang på 1. sal på den venstre terrasse, der er en lem i terrasse
gulvet med en stige under.
• Der forefindes brandspande på 1. sal i mellemgangen og i stueetagen under
trappen.
• Der er en Netto i Nødebo på Nødebovej 41
• Hvis der opstår spørgsmål eller problemer, kan i kontakte hyttevagten på
41591076, eller hvis han ikke træffes, så prøve nogle af de øvrige ledere. Deres
telefonnumre står på hjemmesiden http://gribskovtrop.dk/
•

Grib Skov Trop
www.gribskovtrop.dk

Side 2

Grib Skov Trop

Afkrydsningsliste ved afrejse fra Bassebjerg Blokhus
Afkrydsningslisten afleveres sammen med nøglen til hyttevagten.
Medmindre andet er aftalt skal liste og nøgle lægges i postkassen hos
hyttevagten på Gyvelvej 18, Nødebo, i kvarteret nedE bag kirken.
Punkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Hytten
Køkken er rengjort – der fejes og vaskes gulv
Gangarealer er fejet og gulvet vasket
Stue – gulvet er fejet
Trappe er fejet, også under trappen
Toiletter er rengjorte, der fejes og vaskes gulv
1. sal er fejet
Affaldsstativer er tømte og der er sat nyt pose i
Måtter ved indgangen er banket rene for sand/jord
Madrasser er lagt på plads på loftet og stablet pænt
til venstre og højre for trappen, ind under det skrå
loft.
Alle døre og vinduer er låste.

Udført (X)

Udendørs
Affald er samlet op på grunden
Rafter er lagt på plads. Bemærk de skal sorteres efter
længde. Se farver i ender og på tilhørende hylder.

Såfremt der er noget der er gået i stykker, skal dette meddeles til hyttevagten.
Ovenstående er kontrolleret og godkendt af undertegnede:
____________________________
Ansvarlig for lån af hytten

___________
Dato
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