
Vi håber, du og din gruppe, vil få et dejligt ophold i vores lille paradis.

Der er et par småting, som vi gerne vil, at I respekterer, mens I er her.

 Vi forventer, at I passer lige så godt på hytten, området og vores grej, som 

hvis det var jeres eget.

 Campingpladsens faciliteter må ikke benyttes, heller ikke badebroen

 Udendørs elektronisk musik er ikke tilladt

 Der skal være ro mellem kl. 22 – 08

 Der må ikke antændes bål andre steder end på de etablerede bålsteder

Skal du bruge madbål et andet sted er der en Scout Fire i garagen, som du 

kan flytte ud

 Ved kanosejlads skal gruppens/korpset sikkerhedsregler overholdes, samt 

reglerne for sejlads på Gudenåen og søerne (se Viden om Gudenåen på 
www.gudenaakomiteen.dk ) . Kanoerne skal på plads og låses af efter brug.

 Rengøringsvejledning ligger i kassen med rengøringsartikler på toilettet

 Lånte ting lægges på plads, hvor man har taget det, og det er ikke tilladt, at 

låne ting med til Lynghoved (det sidste er mest relevant for 1. Ry Gruppes 

egne medlemmer).

 Inden I forlader området har I ryddet op og gjort rent, OG tjekket ud hos en at

hyttefædre/mødrene. 

VELKOMMEN TIL GYVELHYTTEN

http://www.gudenaakomiteen.dk/


Affaldscontainere står oppe ved vejen. Alt affald skal dumpes der ved afrejse.

Vi sortererer i emballageaffald og restaffald

Vores drikkevand er fra vores egen boring. Det bliver testet hvert år, og er helt rent, 

men det indeholder lidt okker, der farver vandet lidt brunligt. Det er helt uskadeligt, 

men kan smage lidt specielt.

LAD VANDET LØBE EN TIMES TID DEN FØRSTE DAG, SÅ KOMMER OVERFLADE 

VANDET VÆK, OG SÅ SMAGER OG LUGTER DET BEDRE !!

Der er varmt vand til bad og vask på toilettet. Hvis der har været slukket for 

strømmen skal varmtvandsbeholderen tændes igen – den er inderst i garagen, og på

væggen mellem beholderen og toiletterne er der en kontakt – tryk på den grønne 

knap, så tænder lampen på varmtvandsbeholderen, og så er der varmt vand om ½ 

time.

Hvis strømmen går er der et HPFI relæ i køkkenet på skaben på væggen. Det er som 

regel den, der bliver afbrudt....

Brænde sankes i skoven op mod vejen. Der er save og økser i garagen. Der ligger 

også lidt småt, tørt brænde til at starte første bål med – du lægger nyt småt brænde 

i garagen svarende mindst til det du bruger.

PRAKTISKE OPLYSNINGER


