
1. HELSINGØR GRUPPE

DET DANSKE SPEJDERKORPS 

www.1helsingor.dk 

Låneaftale 

for brug af Spejdergården Stubbedamsvej 70C 

Periode 

fra 

til 

Låner 

Gruppenavn 

Kontaktperson 

Adresse 

Privat telefon 

Lånet omfatter Øverste del  Nederste del 

Adresse Spejdergården, Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør 

Telefon Der er ingen telefon i hytten 

Nøgle 

Kontaktpersoner 

Hvem kan låne? 

Modtages og afleveres efter aftale med kontaktperson 

Linda Botfild Carlsson, Rosenkildevej 24, st 40, 3000 Helsingør, mobil 61 33 01 54 

Jørgen Behrend, Mariagervej 4, 3000 Helsingør, mobil 26 80 80 15 

Andre spejdergrupper kan låne til 100 % spejderrelaterede arrangementer.  

Voksne der er tilknyttet 1. Helsingør som leder eller bestyrelsesmedlem kan låne til private lukkede arrangementer. 

Ved lån af Spejdergården er låneren forpligtet til selv at være til stede som deltager under hele arrangementet.  

Booking Booking af Spejdergården foretages på mail til hytten@1helsingor.dk og bekræftiges 3 måneder før lånet ønskes. 

Gruppens egne arrangementer går altid forud for andet udlån, såfremt dette er skrevet i kalenderen før lejeaftalen bekræf-
tes..  

Indretning I øverste del (gadeplan) er der 3 mødelokaler adskilt med fløjdøre samt køkken og toilet. 

I nederste del (indgang udefra) er der 1 patruljelokale samt køkken og toilet. 

Begge køkkener indeholder komfur. Der er kun køleskab i det øverste køkken. 

Udeareal Hytten ligger på kommunens grund med udgang til offentlig park, så området omkring hytten skal bruges med omtanke. 

Det er tilladt at anvende bålhytten på grunden, brænde skal medbringes.  

Overnatninger Overnatninger anmeldes til Helsingør Kommunes Beredskab af låner via dette link 

Opsyn Der kan forekomme tilsyn under udlånsperioden.  

Nabohensyn  Der skal vises hensyn til naboerne.  Musik må kun spilles indenfor. Vinduer og døre holdes lukket efter kl. 23.00.  

Rygning Det er ikke tilladt at ryge i hytten. 

Varme Radiatorer sættes på 2 når hytten forlades, derudover kan pejs/brændeovn anvendes. 

Brandslukningsmateriel Der er brandslukker og brandtæppe i begge afdelinger. 

Affald Der er affaldscontainer udenfor hytten, nøglen findes på radiator til venstre når man kommer ind i hytten. 
Der må ikke anbringes affald udenfor affaldscontaineren. 

Rengøring Hytten efterlades rengjort, borde og bænke aftørres, gulve vaskes, toiletter og vaskekummer rengøres. 

Ovne, ovnplader og kogeplader rengøres for madrester og overskydende madvare fjernes fra køkken og køleskabe. 

Pejs/brændeovn tømmes for aske, det kan smides på bålpladsen. 

Rengøringsmidler  Forefindes og stilles frem ved udlån - dertil forefindes kost, moppe, klude 

Det gode eksempel Husk! Hvis du behandler hytten og inventaret ordentligt, vil det være muligt for dig og andre, at låne hytten en anden gang. 
Vær det gode eksempel og behandle hytten som var det dit eget hjem. Efterlad hytten pænere og renere end du modtog 
den.  

Ordensreglementer mm Jeg har læst og forstået Ordensreglerne om forebyggelse mod brand, Evakuering og Bålhytte instruks. 

Misligehold af låneaftale Omkostninger i forbindelse med skader og/eller manglende rengøring dækkes af låner.  
Manglende returnering af nøgler vil medfører erstatningskrav til låseomlægning. 

Underskrift 

For udlåner Som låner 

http://67vb.simatech.4dim.dk:81/Helsingor/Apply.aspx

