FONDEN VRANUM BAKKEHUS

Vi byder jer velkommen som brugere af Vranum Bakkehus.
Lejrens adresse: Vejlevej 62, 8800 Viborg.
Lejrinspektør: Jes Serup, Birkevej 23, 8800 Viborg. Tlf. 8662 8613, mob. 2311 0486.
Vi gør en stor indsats for at vedligeholde bygninger og terræn, holde rent og pænt, og håber, at I vil hjælpe
os dermed og aflevere bygninger og natur i samme stand som ved ankomsten.
På vores hjemmeside www.vranumbakkehus.dk kan I finde svar på de fleste spørgsmål om lejrens indretning og brug.”Brugernes ABC”, findes tillige i papirformat på lederværelset.
Det er en rigtig god idé, at lederen af lejren læser ABC’en igennem.
Til hjælp for brugerne, har vi lavet følgende tjeklister:
I medbringer selv:
 Køkken: Håndklæder, viskestykker,
karklude, køkkenruller, nylongrydesvampe, kaffefiltre, alm. opvaskemiddel
til håndopvask (maskinopvaskemiddel
m. v. er påfyldt)
 Gryder og andet kogegrej til brug udendørs over bål o.l.
 Sportsrekvisitter.
 Sovepose, lagen, toiletgrej, håndklæde.
 Nødhjælpskasse.
 Der er ikke TV på lejren. Trådløst internet kan frit benyttes.

Ankomst:
 Nøgleoverlevering aftales med lejrinspektøren.
 Nøglen giver adgang gennem dør ved
forgang.
 Oliefyr er tændt ved ankomst.
 Køle-/fryseskabe er tændt ved ankomst.
 Tænde for ekstra fryser og køleskab i
kælder, hvis der er behov for det.

VIGTIGT du især læser om:
 Lejrgrænse.
 Båltænding.
 Plakater.
 Affaldsposer m.v.
 Motorkøretøjer.
 Telte.
 Grave huller.
 Beskadigelse.

Afrejse:
o Aflevér en seddel med bortkomne/ødelagte i ”buldog”-klemme i køkken.
o Aflæse oliefyrets driftstimemåler (ved
eltavle i kælder)
o Aflæsning elmåler (udvendig målerskab
på sovesalens nordvæg)
o Gulve rengøres og vaskes i brun sæbe.
(Brug kun lidt vand)
o Det beskidte rengøringsvand hældes ikke
i risten, men hældes ud mellem buskene.
o Affaldsspande tømmes.
o Pejs og brændeovne rengøres.
o Oprydning i bålhytte, fejning af sheltergulv.
o Lys i alle rum slukkes – Der må IKKE
slukkes ved eltavlen i kælderen.
o Oliefyr slukkes i køkkenet ved udvendig
dør.
o Afløbs- og skraberiste rengøres.
o Gårdspladsen (fliseplads) fejes.
o Inventar sættes på plads, hvor det stod
ved ankomsten.
o Madrasser i soverum sættes på højkant.
o Service og bestik optælles.
o Udfylde aflæsningsskema (lederværelset)
o Vinduer lukkes og haspes – skodder lukkes.
o Aflåsning af døre.
o Nøgle afleveres i hullet ved fordør.

Efter hjemkomsten:
 Vi vil være meget taknemmelige, hvis I vil
udfylde vort spørgeskema om jeres oplevelse omkring opholdet. I finder det på:
www.vranumbakkehus.dk/udlejning
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Denne skrivelse afleveres til lejrens ansvarlige leder.

Bestyrelsesformand Poul Sjørup, Gl. Almindvej 33, 8800 Viborg
Tlf. 3061 8411 . mostgaard@post.tele.dk

