Opholdsregler for Naturhus Gjern Bakker
Svostrupvej 5, 8883 Gjern.
Udlån / udlejning
Naturhus Gjern Bakker er etableret med det formål at sikre gode rammer for det lokale spejder og friluftsliv, samt give plads til den bredest mulige brugergruppe med fokus på natur og
friluftsliv.
Naturhus Gjern Bakker er base for Gjerns lokale spejderarbejde, som normalt finder sted eftermiddag/aften og i weekender. Disse spejdermøder og spejderarrangementer prioriteres
forud for udlån/udlejning.
Naturhus Gjern Bakker består af:
Naturhuset
Spejderhytten
Shelters
Bålstedet Egepladsen
Telt- og aktivitetsplads
Ved lån/leje af Naturhus Gjern Bakker til foreninger, børnehaver, skoler, virksomheder og private forventes det, at stedets opholdsregler respekteres og følges. Der er tale om et spejderhus, der deles med flest mulige og som drives på frivillig basis. Stedets formål og ide forventes
respekteret og der skal værnes om stedets faciliteter.
Naturhus Gjern Bakker er ikke et alternativ til hotel eller forsamlingshus, men er en natur- og
friluftsfacilitet med gode rammer for udeaktivitet.
Det er muligt at anvende Naturhuset, shelters og øvrige udearealer til ovennævnte formål.
Der er adgang til handicaptoilet som er åbent 24 timer i døgnet.
Spejderhytten er forbeholdt KFUM-Spejderne i Gjern, og udlånes/udlejes kun efter nærmere
aftale, og fortrinsvis til spejderrelaterede aktiviteter.
Kontakt os:
Alle forespørgsler om lån/leje skal ske pr. mail til: mail@naturhusgjernbakker.dk
Forespørgslen skal indeholde en kort beskrivelse af den aktivitet, der skal foregå og med dato
og tidsrum, navn, adresse og telefonnummer. Vi vender tilbage med svar snarest
muligt.
Booking kan ske 3 mdr. frem fra dato for forespørgslen.
Der er kodede nøglebokse, engangskode udleveres af udlejer pr. mail.
Naturhus Gjern Bakker er ejet af KFUM-Spejderne Gjern, Egens Æt Gruppe.

Husorden og vejledninger
Adgang forbudt på sheltertage, skråninger bag bænke ved Egepladsen og skrænten bag Spejderhuset.
Brugere. Der kan forekomme flere udlån/udlejninger på samme tid. Der skal udvises hensyn
og gives plads til andre brugere.
Brænde, skal medbringes, og evt økse. Huggeblok står udenfor ved sydgavl af Naturhuset.
Evt. eksisterende brænde på pladsen må ikke anvendes.
Bålsted indendørs. I Naturhuset kan det indendørs bålsted benyttes til madlavning og bålhygge. Der skal fyres med tørt brænde. Ved optænding skal port og dør være lukket – når der
er godt bål og skorstenstræk kan der fyres med åben prot/dør. Når Naturhuset forlades skal
der kun være et glødebål. Bålet må aldrig slukkes med vand.
Der er diverse køkkenredskaber og service i Naturhuset, som kan benyttes.
Forsikring. Al ophold og aktivitet sker på brugernes eget ansvar og disse må selv sørge for
behørig ulykkes- og ansvarsforsikring.
Hyttevagter. Se oversigten ved udevasken i Naturhuset.
Nabosind – Undgå unødig støj. Brug af musikanlæg og lign. må ikke finde sted udendørs eller
i Naturhuset. Naboskel må ikke overskrides.
Narkotika og alkohol. Enhver form for brug af narkotika, hash og alkohol er forbudt på hele
området. Alkoholforbuddet kan kun fraviges efter aftale med udlejer.
Overnatning. Evt. overnatning er i egne medbragte telte eller i shelters. Overnatning i sovesalen i Spejderhytten kan kun ske efter aftale.
Parkering. Der er en mindre P-plads (10-12 biler) på grunden udenfor hegnet langs Svostrupvej. Derudover er der parkerings mulighed langs Svostrupvej.
Kørsel og parkering indenfor hegnet er ikke tilladt.
Rafter. Rafter til lejrbrug forefindes og kan benyttes efter aftale. Efter brug skal de returneres
til raftegården – sorteret som ved afhentning. Der må ikke hugges og saves i rafterne. Ligesom
rafter ikke må anvendes til brænde! Reb og knobtov skal medbringes.
Redskaber. Løvrive, skovl, og kost hænger i Naturhuset. Skal hænges på plads efter brug.
Rengøring og oprydning: Før afrejse skal der, ude som inde, være ryddet for affald og alt
være sat på plads og rengjort efter anvisningerne. Gulvet i Naturhuset skal fejes. Gulvene i
Spejderhytten støvsuges og vaskes. Køkken rengøres. Anvendte hvidevarer rengøres (ovn,
komfur, kaffemaskiner, opvaskemaskine m.m.) Indendørs toiletter, og udvendigt handicaptoilet rengøres. Tabt brænde på pladsen opsamles.
I de enkelte rum hænger opslag, der med tekst og billeder viser, hvordan rummet skal afleveres ved afrejse.
Låner/lejer tager eget affald med fra pladsen.

Rengøringsmidler. Der skal medbringes håndklæder, viskestykker, klude, opvaskemiddel,
toiletpapir/køkkenrulle, o.lign, samt affaldssække til at bortfjerne affald. Til al rengøring må
kun anvendes de rengøringsmidler, som står i kosteskabet i baggangen.
Skader og mangler. Hvis der forvoldes skade eller konstateres mangler på det lejede, meddeles det til udlejer. Evt. erstatning opkræves efterfølgende.
Skel. Grunden er markeret ud mod skoven med markeringspæle med rød top.
Tekniske problemer. Ved tekniske problemer, som ikke kan vente, kan Hyttevagten kontaktes.
Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs. Rygning foregår bag Naturhuset og det udendørs
vægmonterede askebæger skal benyttes.
Toiletforhold. Alle kan benytte handicaptoilettet i Spejderhyttens sydgavl. Det er ikke tilladt
at bruge skov og grønne arealer som toilet.
Træer og vækster. Der må ikke snittes, skæres eller hugges i træer og vækster.
Udendørs bål. Må kun finde sted på bålstedet på Egepladsen. I forbindelse med brug af teltlejrpladser må der etableres midlertidige bålpladser, græstørv skal på plads efter brug.
Udendørs fodtøj må ikke bruges indendørs i Spejderhytten. Fodtøjet stilles på gulvet/
skohylden i indgangen før den grønne linje. Indvendigt toilet er skofrit område.

Du skal huske at:
Naturhus Gjern Bakker skal fremstå indbydende, inden hvert nyt ophold med forventningsfulde naturbrugere.
Derfor har alle brugere et ansvar for, at når stedet forlades, er der:
 Rengjort som beskrevet i disse anvisninger
 Ryddet affald, som medtages
 Alt stillet på plads som anvist i de enkelte rum
 Lyset slukket
 Døre aflåst.
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