Til vore faste gæster
”Vi kan igen se tilbage på en sæson med et – synes vi - usædvanligt køligt og vådt vejr. Sommeren faldt tidligt - den varede ca. 1½ uge i juni, og
forlod os så brat igen og har manglet siden.” Sådan skrev vi sidste år, men i år må vi sige, at vi har haft sommer ud over alle bredder! Pt. Har vi efter 3
måneder stort set uden regn, fået noget vand, men det er stadig relativt lunt, og der er ikke tegn på, at vejret vil vende sig mod os lige med det første.
Da der er sket nogle ændringer omkring frister og bestillinger i forhold til tidligere år, vil vi opfordre alle til at læse nærværende skrivelse
igennem, så vi undgår at man kommer for sent eller mister muligheden for genbestilling eller andet!

Oprydning
Sæsonen slutter 30/9 kl. 15.00, og der skal senest på dette tidspunkt være pakket sammen og ryddet op, således at kun vogne, som skal blive vinteren
over, henstår. Gulve, møbler og lignende henvises til pladsen bag minigolfbanen (se nedenfor). Ved manglende oprydning vil der blive ryddet op – og
effekter bortskaffet – for ejers regning.
Det er naturligvis muligt at forlænge opholdet i kortere eller længere tid, medmindre pladsen er reserveret til anden side – tjek i receptionen!

Vintercamping
De seneste to vintre har vi tilbudt muligheden for at vintercampere, hvilket en del har benyttet sig af. Vintercamping kan ske på det areal, der er
godkendt til vinterbrug, dvs. nord, vest og øst for bygningerne. Syd for bygningerne (plads 1-67) er der desværre ikke mulighed for vintercamping.
Den nye toiletbygning vil være åben hele vinteren, ligesom det indvendige køkken er tilgængeligt. Vandforsyningen på pladsen vil blive lukket efter
sommersæsonen, så vand skal hentes ved et af tappestederne på bygningerne.
Hvis man ønsker at forlænge sæsonen lidt, er der også mulighed for, til sæson- eller eftersæsonplads, at tilkøbe oktober (30/9-28/10) for kr. 1.600,-.
Hvis I ønsker at vintercampere på ”jeres” plads, eller forlænge med oktober, bedes I reservere senest 2/9, da vi herefter giver pladserne fri for
reservationer til vintersæsonen ”udefra”.

Vinteropbevaring
Vinteropbevaring kan kun ske på det areal, der er godkendt til vinterbrug. Dvs. at nord, vest og øst for bygningerne kan vognene blive stående, mens
det syd for bygningerne (plads 1-67) gælder, at vognene skal fjernes! Sørg venligst for at vogne, der skal flyttes, er ”køreklar”, altså at støttebenene er
kørt op, antennen ned, og at træktøjsafdækning o.l. er fjernet. Når vognen er klar, bedes I give besked i Receptionen. Husk at kun vognen må blive
på pladsen – der må ikke henstå effekter hverken ved eller under vognen!
Der gøres opmærksom på, at vogne henstillet til vinteropbevaring kan forventes flyttet, hvis der er forhold, der nødvendiggør dette. Sørg derfor for,
at vognen er pakket således, at der ikke er noget, der kan vælte ned og gå i stykker eller forårsage anden skade ved flytning! I alle vogne, som
forbliver på pladsen, skal der i forruden (eller alternativt sideruden ved døren, hvis ikke vognen har forrude) sidde en seddel med tydelig
angivelse af: Pladsnummer til næste sæson, navn og telefonnummer. OBS: Skriv ikke med vandbaseret tusch, da dette let blegner.
Muligheden for at opbevare vognen, hvor den står, gælder selvfølgelig kun for dem, der ønsker at beholde samme plads (sæson/forsæson) til næste år,
da vi i modsat fald skal have mulighed for at klargøre pladsen. Hvis I ønsker at lade vognen stå på ”jeres” plads i vinter, vil vi gerne have besked
senest 2/9, da vi efter denne dato giver pladserne fri for reservationer til vintersæsonen.
Der vil - som sædvanlig - være mulighed for opbevaring af effekter i den bagerste af containerne (den orange) ved pladsen bag minigolfbanen. Hele
containeren er afsat til opbevaring af effekter, men det betyder samtidig, at I selv må sørge for at stable tingene, så der er plads til alle. Containeren er
kun til opbevaring af ”indeting” - udendørs bord-/bænksæt o.l. kan opbevares sammen med gulvene. Da det kan knibe lidt med pladsen, opfordrer vi
til, at man sætter så meget ind i vognen som muligt, således at der bliver plads til alle i containeren – plaststole o.l. kan sagtens tåle at stå i vognen!
Nøgle til containeren kan lånes fra 2/9. Alt, der henstilles til opbevaring, skal være tydeligt mærket med navn og pladsnr. til næste sæson.
Effekter, der ikke er mærket op, kan forventes fjernet - sørg derfor venligst for, at mærkningen udføres, så den ikke kan falde af eller forsvinde i
vinterens løb. Tænk venligst på - når I stiller effekter ind i containeren - at andre skal kunne komme til - både når ting skal ind og ud. Sørg derfor for,
at der er en åben gang midt gennem containeren, så man kan komme igennem til den bagerste ende.
Al opbevaring sker på egen risiko
Effekter kan afhentes fra 13/4-2019. Effekter skal være fjernet inden Bededagsferien (16/5). Effekter som herefter henstår uden aftale, vil blive
bortskaffet for ejers regning.

Gulve, bord-/bænksæt m.v.
Gulve, bord-/bænksæt, parasolfødder o.l. kan henlægges til opbevaring på den bagerste del af pladsen bag minigolfbanen (foran den orange
container). Gulve m.v. skal være tydeligt mærket med navn og pladsnr. til næste sæson. Gulve m.v., der ikke er mærket op, kan forventes fjernet sørg derfor for, at mærkningen udføres, så den ikke forsvinder i vinterens løb. Gulve m.v. bedes stablet langs hegnet foran og over for containeren,
således at der kan køres langs med skoven og foran containeren. Gulve m.v. kan også stables i det lille skovstykke ved siden af den orange container.
Sørg venligst for, at pladsen udnyttes, således at der er plads til alle. Pladsen er kun til opbevaring af gulve, bord-/bænksæt mv. Hvis andet henlægges
på pladsen uden aftale, vil det blive fjernet.
Hvis gulvene pakkes ind, skal en evt. presenning eller lignende gøres forsvarligt fast, så den ikke løsner sig i vinterens løb. Fastholdelse med sten,
pæle m.v. kan ikke accepteres, da det har vist sig, at dette ikke holder vinteren igennem, ligesom fastgørelse til træerne ikke accepteres, og en
sådan afdækning vil derfor umiddelbart blive fjernet!

Gulvene m.v. skal fjernes fra opbevaringspladsen inden Bededagsferien (16/5). Gulve m.v., der herefter henligger uden aftale, vil blive bortskaffet for
ejers regning. For god ordens skyld gør vi desuden opmærksom på, at muligheden for opbevaring af gulve og øvrige effekter naturligvis kun
gælder for dem, der har reserveret plads til næste år.

Reservation til sæsonen 2019 senest 2. september
Som sædvanlig får de ”gamle” sæsoncampister første bud på deres plads til næste sæson. Hvis man vil sikre sig ”sin” plads, skal man reservere
senest 2/9, da pladserne herefter stilles til rådighed for andre. I forbindelse med reservationen betales et depositum på kr. 2.000,- for reservation af
for- og helsæsonplads. Depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling.
Hvis man ønsker at skifte plads, kan man forhøre sig om mulighederne i Receptionen. Vi har reserveret et antal pladser til turister, men herudover er
der ”frit slag” blandt resten. Er ønskepladsen belagt i år, må man formodentlig vente til efter 2/9 før vi ved, om den bliver ledig, men vi skriver jer
gerne op til pladsen – sig til (og reserver gerne den ”gamle” plads for en sikkerheds skyld.)
Der kan ikke reserveres til sæsonen 2019 såfremt man har skyldig saldo for sæsonen 2018.

Komfortpladser
Gennem de senere år har vi anlagt et antal komfortpladser med tilslutning til vand og afløb. Der er igen i år mulighed for at få etableret
komforttilslutninger på de pladser, hvor det er muligt. Meddel blot ønsket i forbindelse med at I reserverer, og vi vil så etablere tilslutningerne til
næste sæson. Komforttilslutning kan etableres på de fleste af pladserne 112-122 samt 502-599.

Vask og reparation af fortelte
Via vask, imprægnering og et par småreparationer kan man forlænge levetiden for et ellers nedslidt fortelt.
Vi benytter Campingshoppen til vore egne telte. Priserne på vask og imprægnering af et fortelt ligger på 2-3.000 kr. afhængig af størrelse. Hertil
kommer så naturligvis eventuelle reparationer.
Vi tilbyder som tidligere år samsending, hvis nogen skulle have behov for vask/imprægnering eller reparation af forteltet. Ved at lave en samlet
sending kan vi holde fragten på kr. 100,- pr. telt – hertil kommer naturligvis regningen fra Campingshoppen.
Mærk det pakkede fortelt med navn, adresse og telefonnummer og aflever det i Receptionen, så sender vi teltene afsted samlet. Er der spørgsmål,
eller vurderes det, at der er tiltrængte reparationer, ringer Campingshoppen direkte til jer og aftaler, hvad der skal laves. Når vi modtager
forteltene, sender vi regningen til jer til betaling, og forteltet kan så afhentes ved sæsonstart.

Priser for sæsonen 2019:
Sæsonplads orange (13/4-29/9)
Sæsonplads blå (13/4-29/9)
Sæsonplads med vand og afløb (13/4-29/9)
Forsæson orange (13/4-5/7)
Forsæson blå (13/4-5/7)
Forsæson med vand og afløb (13/4-5/7)
Eftersæson orange (4/8-29/9)
Eftersæson blå (4/8-29/9)
Eftersæson med vand og afløb (4/8-29/9)
For- og eftersæson orange
For- og eftersæson blå
For- og eftersæson med vand og afløb
Tilslutning incl. 50 kWh
Tilslutning incl. 100 kWh
Tilslutning incl. 200 kWh
Tilslutning incl. 300 kWh
Strøm pr. kWh
Tilkøb af ekstra uge i højsæsonen
Tilkøb kun i sammenhæng med for-/eftersæson
Tilkøb af oktober 29/9 - 27/10 2019
Tilkøb kun i sammenhæng med sæson/eftersæson

11.800,00
13.600,00
14.600,00
5.700,00
6.500,00
7.100,00
2.300,00
2.600,00
2.900,00
7.400,00
8.500,00
9.300,00
500,00
600,00
950,00
1250,00
3,75
2.000,00
1.600,00

Ekstra voksen (navngiven), sæson
Ekstra barn (navngiven), sæson
Ekstra voksen (navngiven), forsæson
Ekstra barn (navngivet), forsæson
Ekstra voksen (navngiven), eftersæson
Ekstra barn (navngivet), eftersæson
Gæstekort for sæsonen (excl. sw.pool)
Gæstekort, forsæson (excl. sw.pool)
Gæstekort, eftersæson (excl. sw.pool)
Vinteropbevaring 29/9-19 - 4/4-20
Opbevaring af effekter i containeren
og/eller gulv på opbevaringspladsen
Sommeropbevaring pr. måned
Depositum forsæson- og helsæsonplads
Depositum eftersæsonplads

1.000,00
700,00
600,00
400,00
300,00
200,00
1.000,00
500,00
300,00
700,00
200,00
700,00
2.000,00
1.000,00

Ret til ændringer forbeholdes

Skolesommerferie 29/6-11/8 2019
Bemærk:
 at forsæsonen har en uge af skoleferien med!
 at eftersæsonen har en uge af skoleferien med!

Sæsonpladser må benyttes af (ægte)par samt deres børn eller børnebørn under 18 år.
Sæsonen 2019 starter lørdag d. 13. april kl. 8.00. (Så håber vi på, at foråret er kommet)
Da pladsen jo er åben hele vinteren, vil det være muligt at begynde opstillingen, eller komme ind på pladsen med vognen før sæsonstart mod
betaling af normal overnatningstakst. I lighed med de foregående år kan campingvogne efter aftale stilles på parkeringspladsen i ugerne op til
sæsonstarten, og de vil så blive kørt ind på pladsen. Husk seddel i forruden (eller alternativt sideruden ved døren, hvis ikke vognen har forrude)
med navn, telefonnummer samt pladsnummer.

Lukning af butik og grillbar
Søndag d. 23/9 er sidste dag grillen har åbent i denne sæson. Vi bruger weekenden d. 29 og 30/9 til at gøre rent og rydde op. Samtidig holder vi dog så vidt
muligt åbent i butikken for at få solgt de sidste rester ud inden vinteren, men sortimentet vil være kraftigt begrænset.
Fra først i september vil vi sætte udvalgte varer på tilbud.

Tak for i år og på gensyn i 2019
Lene & Peter

