Praktiske informationer
Pedellens rettigheder og pligter
Lejrens pedel er lejrstedets daglige leder. Pedellens anvisninger skal til enhver tid følges. Pedellen har ret til at bortvise
personer, som ikke indordner sig under nærværende ordensreglement. Pedellen har pligt til at bortvise personer, som på
lejrens område udviser usømmelig adfærd.
Overtagelse

Ved lederens ankomst til lejren udleveres relevante nøgler m.v. på lejrkontoret.
Lejrlederen og pedellen gennemgår lejren inden den tages i brug.

Affald

Affald må kun henlægges i de opstillede containere.

Bål

Bål må kun tændes på den indrettede bålplads. Pedellen anviser brænde til bålet.
Pedellen kan forbyde tænding af bål, hvis vejrforholdene taler herfor, fx stærk tørke eller
stærk vind. Der skal tages hensyn til naboerne m.h.t. vindretning.
Bålet skal være slukket senest kl. 23.00. Ønskes denne frist i særlige tilfælde
forlænget, skal tilladelse indhentes hos pedellen.
Bålpladsen skal være under konstant opsyn så længe der er bål eller gløder.
Brug af åben ild på andre steder af lejrområdet eller i skoven er strengt forbudt.
I skoven gælder i øvrigt skovvæsenets anvisninger m.h.t. rygning m.m.
Grillning på lejrens område sker efter pedellens anvisning.

Erstatningsansvar

Lejer er erstatningspligtig for ødelagte genstande.
Skader meddeles umiddelbart pedellen.

Lagener

Medbragte lagener er obligatoriske og skal benyttes.

Motorkørsel

Husk – hastighedsbegrænsningen på Kagerup Stationsvej er 50 km/t.
På lejrens område skal motorkørsel begrænses til nødvendig varekørsel og lignende.
Motorkørsel på grønne områder er forbudt.
På Lejrens område (herunder adgangsvejen fra Kagerup Stationsvej) er højst tilladte
hastighed 20 km/t. Pedellen har ret til at bortvise personer, som ikke vil overholde dette.
Knallert og motorcykelkørsel er på lejrens grund kun tilladt mellem indkørslen og
parkeringsplads.

Møbler

Møbler må ikke tages uden for bygningerne. Ønskes der bænke m.m. til udendørs brug
udover de allerede opstillede, spørges pedellen.

Naboer

Der skal vises fornødent hensyn til lejrens naboer - derfor skal al unødig støj undgås. Det
er især vigtigt, at støjende aktiviteter som fx vandkampe, sportskampe med et hujende
publikum mv. afvikles inden aftensmaden. Efter kl. 18 skal støjende aktiviteter og adfærd
undgås.
Færdsel mellem yderste række bygninger mod vest og naboerne er ikke tilladt.
Det indhegnede areal med dyr bag lejren tilhører ikke lejren. Derfor er al adgang til dette
areal forbudt. Vis hensyn over for dyrene.
Den lille sø ved indkørslen til lejren er en del af naboens private have, som vi ikke har
adgang til.

Nøgler – aflåsning

Nødvendige nøgler udleveres på lejrkontoret.
Bygninger skal holdes aflåste, når de er ubemandede, ligesom der også skal være aflåst
om natten.

Rengøring

Lejren skal afleveres i ryddelig og rengjort stand - inde såvel som ude.
Rengøringsforskrifterne er beskrevet ved opslag.
De skal nøje overholdes. Er man i tvivl, kan pedellen spørges.

Ro

Der skal være ro på lejrens område i tidsrummet kl. 23.00 til kl. 06.00.

Sikkerhed

Nødudgange er tydeligt markerede og må ikke blokeres. Disse skal holdes aflåste og må
under ingen omstændigheder anvendes som almindelige ud - og indgange.
Brandslukningsmateriel må kun bruges til brandslukning.
Varslingsinstruks og håndlygter findes ved udvendig køkkendør, og i rengøringsrum ved
sovesalene samt på lejrkontoret i bygning 1.
Brandalarmen er kun intern varsling. Brandvæsenet skal alarmeres telefonisk (112) ved
brand.
Forbindingskasse findes i køkkenet.
Lægetilkald: opslag findes i køkkenet.
Ambulance eller brandvæsen kaldes med 112 - opringning sker gratis fra mønttelefonen.

Skoven

Ved færdsel i skoven skal skovvæsenets regler og anvisninger overholdes. Det er strengt
forbudt at færdes på, beskadige eller fjerne sten fra skovdigerne, som alle er fredede.
Markering af rute til terrænture m.m., må ikke sømmes eller stiftes i skovens bevoksning.
Opsætning må først finde sted umiddelbart før brugen og nedtagning skal ske umiddelbart
efter brugen.
Ønskes råd og vejledning m.m. fra skovløberen, findes telefonnummeret på hjemmesiden
under ’Omgivelser’ ’Skoven.

Sovesale

Ophold på sovesale og værelser skal begrænses mest muligt i dagtimerne, og al leg disse
steder er forbudt.

Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs.
Der er ved nogle indgangsdøre opsat askebægre, som skal benyttes.

Opslag

Ved opslag m.m. skal opslagstavlerne benyttes.
Enhver art af opklæbning og markering på vægge, køjer, inventar mv. er ikke tilladt.

Aflevering

Ved afrejse skal alle madrasser rejses op.
Inden lejren afleveres, gennemgår lejrlederen eller dennes stedfortræder og pedellen lejren
i fællesskab, herunder foretager måleraflæsninger. Der udfyldes en afleveringsformular,
som underskrives af begge parter.
Pedellen kan kræve oprydning og/eller rengøring gjort om inden underskrift af
afleveringsformularen. Alternativt vil rengøring finde sted for brugers regning.
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