
ORDENSREGLER. 
 

Anmeldelse skal ske straks ved ankomsten til lejrchefen.  
Selv om du blot er på kortvarigt besøg hos en af vore campinggæster skal du melde dig. Du 
bedes aflevere campingpas eller forevise legitimation. Hvis du medbringer telt, båd eller 
lignende, bedes dette samtidig meddelt os. 

Campingpas.  
Lejrchefen opbevarer passet indtil afrejsedagen. Der betales gebyr for dagsbesøg, 
foreningens egne medlemmer har gratis adgang til dagsbesøg. 

Parkering/kørsel på pladsen. 
Parkering skal ske på parkeringspladsen. 
Ifølge vedtægterne skal biler parkeres på parkeringspladsen. Dette skal påtales og 
overholdes. Hvis man har et handikap og den ene part er mobil, kan denne part køre den 
anden til pladsen. Det samme når man har været ude og handle, men bilen skal tilbage på 
parkeringspladsen. Man skal overholde brandvedtægterne. Bilkørsel foregår i skridttempo.  

Takster.  
Se separat opslag. 

Lejrchefen.  
Lejrchefen og dennes assistent(er) har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der 
opstår problemer. 

Beboelse.  
Kun almindelige telte må benyttes. Campingvogne / autocamper  skal være indregistreret til 
kørsel. 

Privat indhegning. 
Indhegning i form af hegn eller jordvolde må ikke finde sted. Flagstænger er kun tilladt ved 
særlige mærkedage. Gravning må kun finde sted efter aftale med lejrchefen. 

Adfærd.   
Vis hensyn. Sid altid på et håndklæde. Offentlig seksuel adfærd må ikke forekomme på 
pladsens område.  
Støjende adfærd er ikke tilladt. Unødig støj fra radio, tv, uroer og lignende frabedes.  
I tidsrummet fra kl. 12.00 – 14.00 skal der være middags ro (ingen støjende maskiner).  
Fra kl. 23.00 – 7.00 skal der være nattero. 
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Leg.  
Hjælp børnene med at finde de steder, der er beregnet til leg og boldspil. 
Boldspil mellem telte/campingvogne kan ikke tillades. Naturligvis er brugen af 
enhver form for skydevåben, fyrværkeri, flitsbuer, pile o.lign. ikke tilladt. 

Hunde. 
Hunde skal føres i kort line. Vi beder hundeejerne vise vore øvrige gæster hensyn, 
bl.a. ved at foretage ”luftning” uden for pladsens område eller nærmere anvist sted. 
Hunde må ikke medtages på badebroen, men må gå i vandet til højre for broen. 
Af hensyn til andre gæster, må hunde ikke medtages ved bordet under spisningen. 

Handel. 
Handel accepteres ikke. 

Hjælp.  
Hjælp os med at holde pladsen ryddelig. Der står affaldsbeholdere ved køkkenet. 

Vore fælles faciliteter. 
Toiletter, vaske- og baderum, køkken m.m. bedes efterladt i samme stand, som du selv 
ønsker at finde dem. 
Benyttelse af vaskemaskine kr. 20,- og tørretumbler kr. 20,- der betales i infovogn.  

Bilvask. 
Bilvask må kun foretages på anvist sted. 

Afrejse.  
Med mindre andet er aftalt med lejrchefen skal pladsen -af hensyn til nyankomne gæster-
være ryddet og rengjort til kl. 12.00. Vi vil også være glade for at få afrejsetidspunktet i god 
tid især i perioder med spidsbelastning. 

Ansvar.  
Campingpladsen og lejrchefen påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af 
campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller campinggæsters 
ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. Skade ved frivilligt 
arbejde dækkes af egen forsikring. 

Sanktioner.  
Overtrædelse af reglerne medfører påtale, i gentagne tilfælde bortvisning og inddragelse af 
campingpasset. 

Værn om naturen. Den er afhængig af din beskyttelse. 
Bestyrelsen                       
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