Velkommen til
Erik den Rødes Shelter
Shelteren
Shelteren er opført af ledere og seniorer i spejdergruppen Erik den Røde i perioden april 2001
til april 2003.
Shelteren er åben for alle og vi håber at så mange som muligt vil bruge shelteren og bålpladsen.
Pris
Erik den Røde opkræver et symbolsk administrationsgebyr på kr. 50,00, som indbetales på konto nr.:
5072 1191539 Husk: oplys dit bookingnr. som reference.
Når din indbetaling er registreret på gruppens konto, betragter vi din booking som bekræftet.
Indbetales derimod ikke, vil vi kunne booke shelteren til anden side. De kr. 50,00 tilbagebetales ikke
hvis du/I aflyser turen til shelteren.
Booking
Det er ikke nødvendigt at booke shelteren for at bruge den, men er der flere ved shelteren er det dem
som har booket shelteren, der har ret til at være der. Shelteren kan kun bookes gennem
spejdergruppen Erik den Røde.
Du booker shelteren ved at skrive en e-mail til shelter.edr@gmail.com
Du vil modtage besked om shelteren er ledig eller ej. Bookningen er ikke accepteret, førend du har
modtaget en bekræftelse på lån af shelteren.
Shelteren kan tidligst bookes 2 måneder før datoen hvor du ønsker at anvende den.
Når du bruger shelteren
Vi forventer at du passer på shelteren og rydder op efter dig selv, så den er parat til de næste brugere.
Bruger du skoven omkring shelteren i større omfang skal du selv sørge for at indhente de nødvendige
tilladelser ved Skov og Naturforvaltningen i Århus Kommune.
Efter aftale med skovfogeden må der gerne indsamles grene i skovbunden til brug for bål. Der må ikke
fældes træ i skoven.
Når du forlader shelteren skal du specielt være opmærksom på
• at bålet er slukket
• at du har taget alt dit affald med dig
Kort sagt: Efterlad shelteren lidt pænere end du fandt den, så kan det ikke gå helt galt.
Skulle du komme forbi shelteren og der er noget som ser mærkeligt ud, så kontakt venligst Erik den
Røde på booking e-mailen.
Erik den Røde
Erik den Røde er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps, og vi har normalt til huse i vores
hytte ved Egelund idrætscenter mellem Beder og Malling.

Vel mødt!
Vikingen Erik den Røde

