Retningslinjer Nøjkærhus 2020
Nøjkærhus
Nøjkærhus er etableret med det formål, at sikre gode
rammer for det lokale spejder og friluftsliv, samt give
plads for den bredest mulige brugergruppe 24/7, med
fokus på natur og friluftsliv.
Vi ønsker, at Nøjkærhus må blive kendetegnet af en
høj benyttelsesgrad af lokale borgere og gæster
udefra, der værdsætter naturen, et aktivt
medborgerskab og det gode liv - uanset alder.
Konkret er stedet base for det lokale spejderarbejde
typisk torsdage sen efterdag/aften og udvalgte
weekender, samt udegruppe af lokale dagplejere tirsdag i lige uger. Udegruppe den private børnehave
Steengaarden-Hestehaven mandage, tirsdage i ulige uger, onsdage og torsdage. Virklund skoles udeskole i
dagtimerne fredag.
Når Nøjkærhus udlejes til andre, fx private, foreninger, børnehaver, skoler, 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 værnes om stedets ide.

Udlejning
Leje af stedet er ikke et alternativ til hotel eller forsamlingshus, der er således ingen senge, men et spejderhus
med gode rammer for udeaktivitet. Der er 3 muligheder for benyttelse af stedet.
•

Mindre grupper skal til enhver tid, uanset en evt. lejers brug - have mulighed for at gøre brug af
stedet til kortere ophold, spise medbragt mad og drikke, samt gøre brug af handicaptoilettet.

•

Større grupper kan leje stedet:
o

Med det formål at have adgang til glashus, brændehus, handicaptoilet og området i øvrigt.
Pris 250 kr. pr påbegyndt dag. Ingen nøgle nødvendig. Man sikrer sig stedet, således der
IKKE kommer flere større grupper.

o

Som ovenstående, men stuehusets underetage og opholdslokale på 1. sal, samt ,ellem gang i
udhuset lejes med. Der er i underetage køkken/opholdsrum med borde, stole og service til 24
personer. Pris 900 kr. pr påbegyndt dag/24 timer. Nøgle nødvendig.

Ved ophold på stedet respekteres det:
•

at det er et røgfrit område.

•

at det behandles som var det ens eget.

•

at opstillede affaldsstativer anvendes - madaffald i container i plastposer.

•

at borde og bænke efterlades jf. opslag.

•

at indendørs stole og borde i stuehus forbliver indendørs under opholdet.

Nøjkærhus udlejes ikke til ungdomsfester, rus-ture og lignende, ligesom brug af høj musik ikke er foreneligt
med stedets ide.

Betaling af leje
Enhver udlejning sker ved booking via hjemmesiden www.virklund.silkeborggruppe.dk, hvor reservering kan
finde sted. Udlejningsaftale er først gældende, når reservering er godkendt pr. mail af udlejer. Betaling sker
ved indbetaling jf. fremsendt faktura og inden for 14 dage fra fakturadato. Faktura forsøges udsendt
inden for 14 dage efter godkendt booking dog tidligst inden for det kalenderår bookingen vedrører.
Ved annullering af lejeaftalen
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senere end 30 dage før start af lejeperioden krediteres 50% af lejebeløbet.
tidligere end 30 dage før start af lejeperioden krediteres 75% af lejebeløbet.

Indkøbsmuligheder lokalt.
Butik

Sortiment

Virklund

Mikrobryggeri lokalt
øl på flaske eller
fustage

61269266

Dagligvarer, pakker
og
postbutik
Friskbagt brød,
sandwich og
smørrebrød
Pizza, kebab ect.

43 86 43 86

Bryghus

Daglig Brugsen

Konditorbager

Virklund Pizza

kontakt

Logo

86 82 14 26

86 86 12 14

Praktiske oplysninger
• Lejere skal selv medbringe klude, viskestykker, toiletpapir, affaldsposer og lign.
• Eventuel overnatning er i egne telte eller med medbragte liggeunderlag på gulvet.
Affald og Restaffald, placeres i plastposer direkte i affaldscontaineren. Affaldsstativer ved bygning er kun til
lettere affald – IKKE MADAFFALD pga. mus.

Oprydning/rengøring
Oprydning
Før Nøjkærhus forlades, skal alle benyttede rum være fejet. Der skal være ryddet op såvel ude som inde. Alt
affald skal fjernes og anbringes i container. Følg de ophængte anvisninger om placering af borde/bænke. I køkken
desuden anvisninger om placering af service mv.
Rengøring
Nøjkærhus skal fremstå indbydende, inden hvert nyt ophold med forventningsfulde brugere.
Har det været nødvendigt at efterlade en igangsat opvask kan man skulle starte med at tømme opvaskemaskinen
ved ankomst.
Alle har et ansvar for, at før stedet forlades:
- er der fejet, ryddet affald, lys slukket og døre til stuehus og udhus låst.
- hvis stuehuset har været lejet, tørres gulvet i køkkenregionen af og
- kun mindre mængder, grundigt afskyllet service, efterlades i opvaskemaskinen.
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Aflevering
Nøjkærhus skal benyttes og efterlades sådan
Stuehus
Standard opstilling borde i stuehus 3 grupper a 2
Borde aftørres med våd klud inden opsætning af
borde og 1 bord i lille møderum
stole

Møderum – dør efterlades helt åben

Totempæl – må ikke kravles på
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Standard opstilling i glashus bord/bænke

Køleskab /mikrobølgeovn
Kobles fra strøm efter brug

Glashus
Glashus rulleport – efterlades ulåst og lys slukkes

Udhus
Redskaber og båludstyr
✓ popkornnet
✓ små bålpander
✓ snobrødspinde
✓ Natur undersøgelsesnet (ikke
at forveksle med popkornsnet
)
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Brændehus
Standard opstilling i brændehus bord/bænke
Brændehus rulleport øst, der efterlades ulåst,

Fejes efter brug

Øvrige rulleporte her låses med skyderen

Tjek at udendørslys er slukket på kontakt her
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Affald
Affaldscontainer – alt affald og restaffald, ISÆR
Affaldsstativer – kun til lettere affald – IKKE
MADAFFALD
MADAFFALD – pga. mus, hvis mere end 2/3 fyldt
tømmes de i container ekstra poser er i bunden.

Nederste kassetter eller stakke på arealet er til
brug for alle brugere

Spørgsmål i øvrigt:

Brænde
Brænde ved hytterne er til spejdernes eget brug

Kaj Jørgensen, 40536536 el. kaj@spejdernet.dk

