
Låneaftale 
Spejder- og Friluftscenter Syddjurs 

Bålhytte og Shelters 

  
 

 
Spejderne i Hornslet har opbygget et unikt naturområde, som vi gerne låner ud til: 
 

 Spejderaktiviteter 
 Klassearrangementer 
 Naturaktiviteter 
 Familiearrangementer 

 
Vi tillader ikke opsætning af partytelte, drukfester og lignende. 
 
I kalenderen på vores hjemmeside www.1hornslettrop.dk kan du se, om arealet er ledigt eller 
reserveret. 
 

I skoleuger kan arealet lånes mandag til torsdag frem til kl.17.  

Udfyld låneaftalen på næste side og returner den på mail udlejning1ht@gmail.com. 

 

Regler for lån af spejderarealet: 

 
Pladsen er først endelig booket, når du har modtaget en bekræftelse på aftalen. Når betaling er 
modtaget, får du tilsendt en låsekode. 
Låsekoden er til hængelåsene på kæden ved indkørslen, brænderum og redskabsrummet i 
enden af brændeskuret samt til handicaptoilettet ved indgangen til huset. 
 
Toiletter efterlades rengjorte, gulvet fejes og vaskes hvis nødvendigt. Medbring evt. selv 
håndklæder og ekstra toiletpapir. 
 
Der må kun laves bål på de etablerede bålpladser. Brandspande skal anvendes - de findes i 
redskabsrummet sammen med økse og pinde til snobrød. 
 
Låneaftalen gælder for Bålhytten og græsarealet. Ophold på terrassen og bænke ved huset er 
ikke tilladt. Pladsen efterlades opryddet, bålhytten fejes, affald skal i de opstillede spande, alle 
bål slukkes med vand inden pladsen forlades, redskaber og spande skal sættes på plads, og 
alle hængelåse skal være låst. 
 
Det er ikke tilladt at køre biler ind på pladsen - brug P-pladsen. Der må ikke skæres i træer og 
buske på arealet - brug snobrødspindene fra redskabsrummet. 
 
Kontakt ved problemer: Cindie Bang-Hansen 22 78 31 05 eller Lars Knutsson 40 79 47 70. 
 
Vi ønsker jer god fornøjelse på Spejder- og Friluftscenter Syddjurs 
 
Ledere og Bestyrelse i  
1. Hornslet Trop 

 

 

 

 



Låneaftale 
Spejder- og Friluftscenter Syddjurs 

Bålhytte og Shelters 

  
 

 

Låneaftale: 

 

Oplysninger på lejer: 

 

 Navn ________________________________________________    

  Dato _______   Formål _________________________________ 

 Mail ________________________________________________ 

 Mobil  ________________________________________________ 

 

Leje af bålhytten: 

 Tidsrum: 

 Kl. 08.00 – 14.00 ____ kr. 300,00 

 Kl. 14.00 – 21.00 ____ kr. 300,00 

 Kl. 08.00 – 21.00 ____ kr. 500,00 

  

 Ved større arrangementer med over 150 deltagere er dagsprisen kr. 1.000. 

 

Overnatning: 

 Klassearrangement med overnatning kombineret med leje af bålhytten kr. 1.000.  

 

Lån af shelter: 

 Antal overnattende _____ kr. 25,00 pr. person  

 

Lejeudgiften dækker omkostninger til vand, toilet, brænde og renovation. 

 

Bekræftelse: 

Aftalen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelsesmail indeholdende 
betalingsoplysninger. 

  


