
Velkommen kære lejer: 

Denne hytte er en spejderhytte, det betyder at der kommer en del voksne og børn, der bruger hytte og 

faciliteter, samt betaler spejder kontingent. 

Der er i dag Familiespejdt, og gruppen ”The Munkeys”, som er voksne med hang til friluftsaktiviteter, som 

træklatring, kano og kajak. 

Ud over spejderne er der i dag tre faste indlejere:  

Mandag; Naturbørnehaven fra Natur-Børnehuset  

Tirsdag; en Privat lejer med Friluftsliv som udbud, med Rekreative Træklatreinstruktøre og friluftsvejleder 

tilknyttet 

 Onsdag; Vemmedrup Skole fra Køge kommune der har fokus på Friluftsliv som fag på alle klassetrin. 

 

Leje af hytte: MB Spejdt og Friluftscenter. 

Det er således vigtigt at alle rydder op efter sig selv: 

Følg som weekend lejer den instruks der ligger i hytten, ved informationstavlen ved hyttens hoveddør. 

Tag en kopi i klemmetavlen og hak af, om alt er foretaget som aftalt, sæt dit navn og adresse under, 

dersom rengøringsansvarlige ikke finder det i orden, vil du modtage en faktura på oprydning. 

Som lejer skal du bare, rydde op og dette vil sige at du skal:  

- aftørrer borde, og stille alt på plads ifgl. billeder 

- støvsuge alle gulvarealer 

- støvsuge køjer, polstrede stole og sofaer 

- vaske køleskab og ovn efter brug 

Der skal tømmes skraldespande og blespanden på toilettet, samt sættes nye poser i. 

Skodkander (gamle kaffekander) der bruges til askebære ude skal tømmes og rengøres. (kun rygning 

udendørs, smid ikke skodder fra dig) 

Skralde sæk tages med, når du forlader MB Spejdt og Friluftscenter, lige som flasker og dåser skal med 

retur. 

Slutrengøring betales af lejer og kan ikke fravælges: 

Der skal være klargjort for slutrengøring. Slutrengøring er toiletafvaskning, grundvask af alle gulve samt 

en gang plejevask. Der vaskes gulve i såvel hytte som service bygning med toiletter og køkken.  

Pris 600,- inkl. Moms skal aftales forud sammen med lejen. 



 

 

Tjekliste oprydning og rengøring, lejeraftale: 

1. Alle Borde og overflader aftørres med en fugtig klud og eftertørres med et tørt stykke/viskestykke. 

2. Borde og stole mv. stilles på plads, se billeder hvis du er i tvivl. 

3. Alle gulvarealer støvsuges, - i begge huse 

4. Køjer, polstrede stole og sofaer mv. støvsuges 

5. Skraldespande og ble spand på toilettet tømmes og der sættes nye poser i 

6. Skodkander tømmes og rengøres, stilles på plads på bordet ved indgang og informationstavler 

7. Køleskab tømmes og afvaskes, husk at lågerne skal stå åbne når skabet ikke er i brug/tændt. 

8. Opvask vaskes op og der sættes på plads, vask mv. rengøres. 

9. Skralde sæk tages med når du forlader MB Spejdt og Friluftscenter, lige som flasker og dåser skal 

med retur. 

 

Efterfølgende klarer slutrengøringen: 

10. Toiletter afvaskes indvendig og udvendig på kummen mv., håndvaske og vægge omkring toilettet 

rengøres/afvaskes. 

11. Alle gulve afvaskes med, en gange grundrengøring og en gang plejevask efter aftørring af første 

hold vaskevand. 

Klude beskidte håndklæder mv. lægges til vask i vasketøjskurv i køkkenet, hvor også rengøringsvogn, klude 

og viskestykker, rengøringsmidler er placeret.  

Slut rengøring som omfatter punkterne 10 og 11 og kræver; forudgående oprydning, så ryd op efter dig 

selv! Punkt 1-9 er dit ansvar som lejer. Mislighold af aftale herom vil blive faktureret efterfølgende. 

Så få det nu gjort til alles tilfredshed. Grupperådet ønsker jer en rigtig god weekend i MB spejdt og 

Friluftscenter, med håb om et glædeligt gensyn. 

Overskud fra leje efter alm. drift er betalt, går til forbedringer af denne hytte, div. faciliteter og udvikling af 

Spejdt og Friluftscentret, så dit brug og tilgang til, at passe på det hele, betyder noget for rigtig mange 

brugere. 

Navn lejer: 

Adresse: 

Email: 

Tlf. nr:  

Type af billedlegitimation forevist: 



 

 


