DET DANSKE SPEJDERKORPS

VIRUM GRUPPE * MYRETUEN * FURESØVEJ 37 * 2830 VIRUM

Regler for udlån af Myretuen uden for spejderregi
Formål

Virum Gruppe udlåner Myretuen uden for spejderregi med de formål at:

•

Have god kontakt til børn og forældre i nabolaget

•

Have god kontakt til børneinstitutioner i nabolaget

•

Støtte fællesfødselsdagspolitik for kommunens skoler

•

Medvirke til at give børn gode naturoplevelser

Hytten
Arrangementer i forbindelse med lån af hytten skal primært være udendørs, hvor hytten kun anvendes i
tilfælde af dårligt vejr eller til efterfølgende bespisning. Reservation af hytten skal bekræftes af Virum
Gruppe og kan tidligst foretages en måned før arrangementet. Indtil da har Virum Gruppes
spejderarrangementer forret. Regler for brug af hytten kan ses som opslag i hytten. Myretuen udlånes mod et
mindre gebyr samt depositum for udlevering af nøgle. Depositum refunderes når nøglen afleveres og hytten
og arealerne omkring hytten forlades i pænt ryddet og rengjort stand. Der skal selv medbringes grillkul eller
brænde ved brug af bålpladsen. Eget affald tages med ved arrangementets afslutning.

Området

Vær opmærksom på, at alle forhold ved arrangementer risikerer at miskreditere Virum Gruppe og DDS,
specielt i forhold til hyttens naboer. Lånere skal derfor også passe godt på Furesøparken. Efterlad ikke affald
eller andet i parken. Parkering, kørsel og adfærd på Furesøvej og Furesø Parkvej skal ske under størst mulig
hensyntagen til områdets beboere.
Det er ikke tilladt at køre eller parkere på græsset. Der kan køres ned til hytten for af- og pålæsning, men der
må ikke parkeres ved hytten eller på tilkørselsvejen.

Praktisk information

Se kontaktinformation på www.virumgruppe.dk. Hytten og området forlades normalt senest kl. 21. Der skal
ved lån af hytten oplyses:

•

Navn, adresse og telefonnummer på låner

•

Dato, start- og sluttidspunkt, formål med arrangementet samt institution og skole

•

Bankkontonummer for returnering af depositum

•

Mobiltelefonnummer som kan anvendes under arrangementet.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 14. august 2018

