
  

Principper for lån af spejderhuset og gruppens materiel 
 

Forord  

Bestyrelsen har på sit møde den 13. august 2018 drøftet Giber Å Gruppes udlån af såvel gruppens materiel som 

gruppens spejderhus til aktiviteter udenfor gruppens regi.  

 

Drøftelsen har haft til formål at fastlægge principperne for gruppens udlån og har dels taget udgangspunkt i det 

forhold, at spejdere i vid udstrækning nyder godt af at være en ansvarlig del af det danske samfund, hvor vi benytter 

muligheden for at låne materiel og husly ved medborgere og dels det forhold, at gruppens materiel og spejderhus 

skal altid være i en sådan forfatning, at det umiddelbart kan bruges til spejderformål.  

 

Drøftelserne har resulteret i nedenstående principper, der er godkendt på mødet den 1. oktober 2018 og er 

gældende indtil videre. 

 

Det grundlæggende princip 

Såvel spejderhus som gruppens materiel er primært til spejderarbejde, og brug i forbindelse med spejdermøder har 

derfor naturligvis fortrinsret i forhold til udlån. 

 

Hvis man låner spejderhuset eller gruppens materiel, skal man behandle det forsvarligt og passe på det.  

 

Man er son låner af spejderhuset eller gruppens materiel ansvarlig for at erstatte eventuelle skader på det lånte, idet 

gruppen dog accepterer skader som følger af almindelig brug og slidtage.  

 

Det lånte afleveres altid rengjort og i en vedligeholdelsesmæssig stand, der er mindst lige så god, som da man lånte 

det – ”betalingen” for lånet er derfor låners indsats for at aflevere hus eller materiel i lidt bedre stand. 

 

Særligt omkring lån af spejderhuset 

Spejderhuset er bygget på en grund, som Giber Å Gruppe har råderet over igennem en arealaftale, vi har indgået 

med den grundejerforening, der ejer grunden. Vi har derfor et særligt ansvar for at udvise hensyn ved brug af huset, 

og dette ansvar SKAL dem, der låner spejderhuset respektere og efterleve.   

 

Hvem kan låne Spejderhuset  

Følgende kan låne spejderhuset uden beregning, idet det er en forudsætning, at låner selv er til stede i låneperioden 

(man kan altså ikke låne spejderhuset til andres brug): 

 

 Andre spejdergrupper 

 Aktive ledere i gruppen 

 Bestyrelsesmedlemmer i gruppen 

 Aktive medlemmer i gruppens udvalg, eksempelvis hytteudvalget 

 Grundejerforeningen, der ejer grunden som spejderhuset er bygget på 

 

Spejderhytten kan efter nærmere aftale med bestyrelsen lånes af anerkendelsesværdige foreninger m.v.. For lån af 

spejderhuset på en hverdagsaften betaler foreningen DKK 700 og for lån af spejderhuset en hel dag i en weekend 

betaler foreningen DKK 1.000 til dækning af Gruppens arbejde i forbindelse med udlevering af nøgle og gennemgang 

af huset. 

 

  



  
 

Til hvilke formål kan spejderhuset lånes 

Spejderhuset kan lånes til anerkendelsesværdige formål. Dette kan eksempelvis være: 

 

 Spejdermøder og kolleuger (andre spejdergrupper) 

 Konfirmation 

 Barnedåb 

 Fødselsdage 

 Hyggedage 

 

Vilkår for lån af spejderhytten 

Lån af spejderhytten sker på følgende vilkår: 

 

 Lydniveau begrænses, så naboer generes mindst muligt. 

 Døre lukkes hvis der spilles musik eller der er anden støj indenfor.  

 Efter kl. 21.00 bør der ikke være støjende aktiviteter udenfor. 

 Arrangementet skal (inkl. oprydning) være afsluttet senest kl. 22.00.  

 Biler må ikke parkeres på Spejderhusets grund, på Bedervej eller Nymarksvej.  

 Der må parkeres et mindre antal biler på DII Valhallas parkeringsplads, og hvis der er inviteres flere end der 

kan holde på denne parkeringsplads, skal gæsterne allerede i invitationen oplyses om, at de skal holde nede i 

byen (fx ved Kirken eller Brugsen). 

 Der må bruges brænde i rimeligt omfang.  

 Eventuelle henvendelser omkring brugen af spejderhuset fra naboer eller andre skal straks meddeles 

bestyrelsen@giberaagruppe.dk 

 Eventuelle skader på hus, inventar eller materiel kommunikeres straks til hytteudvalget og erstattes af 

låntager. 

 Huset efterlades rengjort i henhold til rengøringsplanen, der hænger på opslagstavlen.  

 

Hvordan låner man spejderhuset 

Hvis man ønsker at låne spejderhuset til et godkendt formål skal man: 

 

 Kontrollere, at spejderhuset ikke benyttes til almindelige spejdermøder på det pågældende tidspunkt 

 Kontrollere i bookningsdokumentet på onedrive, at spejderhuset ikke allerede er reserveret af en anden på det 

pågældende tidspunkt 

 Sende en mail til bestyrelsen@giberaagruppe.dk og gruppeleder@giberaagruppe.dk, hvor formål og dato for 

bookingen fremgår. 

 Skrive bookningen ind i bookningsdokumentet, der ligger på onedrive. 

 Op til selve at arrangementets afholdelse, sende en mail til lederne@giberaagruppe.dk så alle ledere er 

orienteret om, at der er andre i huset. 

 

Spejderaktiviteter har selvfølgelig fortrinsret i forhold til udlån af spejderhuet til andre formål. Hvis der planlægges et 

spejderarrangement i spejderhuset efter man har skrevet bookingen i bookningsdokumentet, og der er givet tilsagn 

om udlån, udvises der fleksibilitet fra begge sider. 
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Særligt omkring lån af gruppens materiel 

 

Hvem kan låne gruppens materiel  

Følgende kan låne gruppens materiel uden beregning, idet det er en forudsætning, at låner selv er til stede i 

låneperioden (man kan altså ikke låne gruppens materiel til andres brug): 

 

 Andre spejdergrupper 

 Aktive ledere i gruppen 

 Bestyrelsesmedlemmer i gruppen 

 Aktive medlemmer i gruppens udvalg, eksempelvis hytteudvalget 

 

Til hvilke formål kan gruppens materiel lånes 

Gruppens materiel kan lånes til anerkendelsesværdige formål. Dette kan eksempelvis være: 

 

 Kortvarig benyttelse i egen have/hus/sommerhus m.v. 

 Camping/trekking tur 

 

Gruppens materiel må IKKE medbringes på festivaller og lignende 

 

Hvad kan lånes 

Som udgangspunkt kan alt gruppens materiel lånes; herunder værktøj, gryder, telte og gruppens trailer.  

 

Enkelte genstande, som er særligt sårbart udlånes ikke. Følgende materiel udlånes ikke: 

 

 xx 

 

Vilkår for lån af materiel 

Lån af gruppens materiel sker på følgende vilkår: 

 

 Materiellet afleveres tørt, rengjort (og repareret), så det er klar til brug. 

 Eventuelle skader på materiellet kommunikeres straks til den materielansvarlige og erstattes af låntager, 

hvis der efter en konkret vurdering (af bestyrelsen) er tale om en skade, der ikke skyldes almindelig brug og 

slidtage. 

  

Hvordan låner man gruppens materiel 

Hvis man ønsker at låne gruppens materiel skal man: 

 

 Kontrollere i kalenderen, om lånet potentielt kolliderer med en spejderaktivitet, som eksempelvis grenmøder 

eller ture.  

 Ved lån af telte og trailer skrive en mail til lederne@giberaagruppe.dk, så de ved det, før materiellet er ”væk”  

 Sætte en seddel på opslagstavlen i spejderhuset, hvoraf det fremgår: 

 Hvad der er lånt 

 Hvem der har lånt det (navn og mobilnummer) 

 Hvornår det forventes at være tilbage i spejderhuset 
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