Til vore faste gæster
Vi nærmer os hastigt campingsæsonens start, en dag, som vi og forhåbentlig også I, glæder jer til. Det lader heldigvis
til, at efteråret efterhånden er gået over i forår, så vi igen kan få blade på træer og buske. Da sæsonstarten i år ligger lidt
senere end sidste år, er der en god chance for, at vi kan få en rimelig uproblematisk opstart på sommersæsonen.
Vi håber derfor, at det vil være muligt at åbne for pladsvandet til opstart, eller alternativt til Påsken. Vi bliver dog som
sædvanlig nødt til at holde øje med vejrvarslerne, og vi åbner for vandet lige så snart, det ser ud til at være sikkert.
Det ser ikke ud til at være nødvendigt, at vognene skal køres på plads med traktoren. Uanset kører vi hellere end gerne
vognene ind med traktoren, da det skåner pladsen meget. Sig blot til, så spænder vi traktoren for vognen.
Såfremt man ønsker at komme med vognen inden d. 8. april, kan vognen stilles i tjek-in banen i tiden op til åbningen.
Undlad at køre vognene ind på P-pladsen – der kan godt stå 2 rækker vogne på asfalten. Husk at sætte en seddel i
forruden (eller forreste siderude i højre side) med navn, telefonnummer og pladsnummer. Peter vil så køre vognen ind
på pladsen. De vogne, der står til opbevaring, vil naturligvis også blive flyttet til ”deres” plads. Sørg venligst for at
vognene er lige til at flytte – lad diverse dækkener ligge i vognen, og undlad at skrue støttebene ned!
Vi går nu i gang med vores 25. sæson i Vestbirk. Selv om vi har nået en del i vinterens løb, har vi - som sædvanlig stadig et par opgaver, som vi gerne skulle have klaret, men vi satser på, at alt flasker sig til åbningen den 8. april kl.
8.00.
En stor del af vinteren er gået med ”bløde” opgaver. Vi har deltaget i messer og åbent hus arrangementer i Danmark,
Holland og Norge, der er arbejdet en del med hjemmesiden, som gerne snart skulle dukke op i en ny udgave, og der er
blevet arbejdet med online booking og -betaling samt andre ting, som gerne skulle få indflydelse på vores fremtidige
elektroniske platforme.
Der er dog også blevet lidt tid til overs til at klare de sidste reparationer efter Gorms besøg sidste vinter samt lidt
generel vedligeholdelse såvel ude som inde.
I efteråret startede vi en opfyldning af den nederste/vådeste del af Engen i det håb, at vi kunne nå at afslutte projektet
inden vinteren (det våde vejr) satte ind og umuliggjorde arbejdet. Desværre lykkedes dette ikke, så den berørte del af
Engen er derfor ikke brugbar til sæsonstart, men vi vil naturligvis afslutte projektet så snart forholdene tillader det.
Dette berører et par enkelte af jer, hvilket vi naturligvis beklager. Vi vil forsøge at løse problemet så godt og smertefrit,
som vi kan. Kig ind til os, når I ankommer, og vi finder så en løsning.

Opstilling & afhentning af effekter
Vi åbner i år for sommersæsonen lørdag den 8. april kl. 8.00, således at man fra dette tidspunkt kan komme ind på
pladsen. Er der nogen, der trækker den lidt, skal I ikke høre noget for det!
Omkring afhentning af effekter i containeren foregår det som sædvanlig således, at man blot henter nøglen i
receptionen og efterfølgende afleverer den der igen. Vi vil gerne opfordre til, at man tager hensyn til andres ting ved
afhentningen. Vi har før oplevet, at ting var væltet og ødelagt, da ejerne ville hente dem. Ligeledes tager vi det som en
selvfølge, at man efterlader containeren i ryddelig stand, da andre jo gerne skulle kunne hente deres ting bagefter. Vi vil
gerne gøre opmærksom på, at effekter, der ikke er afhentet senest 7. maj, vil blive fjernet, medmindre man har lavet en
aftale.
Til jer, der ikke kender vores opstillingsregler, vil vi forud for sæsonstarten henlede opmærksomheden på dem:
Alle pladser (med enkelte undtagelser) er mærket op med et nummer i hver side. Med få undtagelser er der i den ene
side af pladsen et grønt nummer (og en grøn pil) og i den anden side af pladsen et rødt nummer (og en rød pil). Reglen
er ganske enkelt, at man må placere vognen op mod det grønne nummer, mens man skal holde minimum 3 meter
afstand til det røde nummer. På disse 3 meter kan man så evt. parkere bilen.
Husk, at der kun kan medtages 1 bil på pladsen, og at bilen skal parkeres på egen plads. Såfremt man benytter
”nabopladsen” til parkering, vil der blive pålagt gebyr, da pladsen jo så ikke er fri.
Der er efterhånden flere og flere, som opstiller opbevaringstelte ved deres vogn. Husk at 3 meterreglen også gælder for
disse telte, samt at de – lige som alle andre effekter - ikke må opstilles i hegnene.
Herudover gælder det, at man midt ned gennem ”Engen” skal holde mindst 1½ meter til midten af hegnet. I øvrigt skal
man de steder, hvor hegnene ikke er 3 meter brede, holde mindst 1½ meter til midten af hegnet. Det er ikke tilladt at

placere redskabstelte, læsejl eller lignende i de levende hegn. I tvivlstilfælde er man velkommen til at henvende sig i
receptionen, hvor man også kan låne et målebånd! Vi henleder opmærksomheden på, at 3-meter reglen også gælder
læsejl, ekstra telte m.v.
Det skal pointeres, at manglende overholdelse af opstillingsreglerne vil betyde, at man bliver nødt til at rette
opstillingen.
Er man på nogen måde i tvivl om opstillingen, tilrådes det at spørge i receptionen, det er meget nemmere end at skulle
rette opstillingen efterfølgende.

Elkabler
For at undgå at tilslutningskablet bliver skadet af f.eks. en plæneklipper, opfordrer vi til, at man lige gemmer det væk
under jordoverfladen. Dette gøres lettest ved at stikke en spade i jorden og vippe den lidt, hvorved der fremkommer en
rende, hvor ledningen lægges ned i, hvorefter græsset trædes ned på plads. Når ledningen skal op igen, kan den normalt
ganske enkelt hives op, hvorefter den efterladte rende trædes ned igen. Kablet kan naturligvis også lægges inde i de
levende hegn, men det må ikke hænge i planterne! Vi gør opmærksom på, at et kabel, der skades, ikke erstattes, hvis
det ligger hen over anden plads eller i øvrigt er placeret åbenlyst uhensigtsmæssigt.

Affald
Horsens kommune indførte sidste år et nyt affaldssystem, hvilket også berører os, og betyder, at vi skal sortere affaldet.
Der er opstillet beholdere til pap, papir, dåser, flasker og plastflasker/-dunke samt madaffald. Hjælp venligst med til at
sortere så meget som muligt – det letter det efterfølgende arbejde, og forebygger bøvl med kommunen og renovationen!
Poser til madaffald kan afhentes i receptionenefter behov. Er der nogen der ønsker at låne kurve hertil, har vi stadig
nogle – spørg i receptionen.
Husk i øvrigt, at containerpladsen IKKE er til hårde hvidevarer, madrasser, havemøbler og andre større genstande –
disse kan afleveres på genbrugspladsen i Brædstrup.

Vedligehold af enhedspladsen
Husk at man har pligt til selv at pleje og vedligeholde sin plads – hvis man ikke gør det, vil vi gøre det, og samtidig
efterlade en lille ”hilsen”. Vi vil efter hver weekend være opmærksomme på, om der er pladser, der trænger til klipning
og notere disse. Bliver en plads noteret 2 weekender i træk, vil vi umiddelbart herefter klippe den. På denne måde har
man altid en fair chance for selv at klare jobbet!

Aktiviteter
Vi arbejder igen i år på en omfattende aktivitetskalender, som kan findes på vores hjemmeside når den er klar.
www.vestbirk.dk.

Hunde
Hunde er meget velkomne på Elite Camp Vestbirk. Det skal dog pointeres, at hunde altid skal være i snor (også ved
campingvognen), samt at efterladenskaber skal samles op, (hundeposer udleveres i receptionen). I den nye ”hundeskov”
er det naturligvis muligt at lade hunden løbe frit.

Hundehegn
Det er de senere år blevet meget populært at opstille hegn ved forteltet for at kunne lade hunden løbe uden snor her.
Dette er også ganske fint, men vi henstiller til, at hegnene ikke får karakter af en indhegning af pladsen, – derfor skal
disse hundehegn indskrænkes til et mindre areal, og ikke mindst skal hegnet fjernes, når man ikke benytter vognen!
Man skal også være opmærksom på, at 3m. reglen også gælder for hundehegn – uanset materiale!

Afklippet græs mv.
Græs (afklippet) må ikke smides i de levende hegn eller skoven, og det må heller ikke smides i affaldscontainerne.
Græs og grønsagsrester (ikke tomater og løg) samt brød af alle slags, som ikke er muggent, kan hældes over hegnet til
dyrene. Da vi af og til flytter dyrene fra den ene indhegning til den anden, har vi fremstillet en flytbar rampe, som altid
vil stå ved en ”beboet” indhegning. Via rampen er det meget nemmere at fodre dyrene, og børnene får også meget
lettere ved at være med. Græs skal smides ind til dyrene umiddelbart efter afklipning, da det ellers begynder at gære,
hvilket er livsfarligt for dyrene. Derfor skal rampen benyttes, og det accepteres ikke at græs kastes ind i indhegningen
andre steder! Sørg i øvrigt for at græsset kommer inden for hegnet, så dyrene kan nå det.

Udlån/-leje af vogn
Det er stille og roligt ved at gribe om sig med at låne eller leje vogne ud i kortere eller længere tid, og der er dukket
flere hjemmesider op, hvor man kan udbyde sin vogn til udlejning. Det har vi – naturligvis – ingen problemer med,
men for at undgå problemer og misforståelser er der nødvendigt at man – hvis man låner/lejer vognen ud – på forhånd
sender en mail (eller et brev) til os med besked om periode, og hvem der skal benytte vognen. Det siger naturligvis sig
selv, at de, der overnatter i vognen skal tilmelde sig i receptionen og betale gældende persontakst.

Reservation
Da der på det seneste er kommet flere sæsontyper til, og vi desuden oplever flere forespørgsler i løbet af især
sommersæsonen, bliver det sværere og sværere for os at overskue problematikken med at holde bestemte pladser til
dem, som lå der i sidste sæson. Det bliver derfor fremover sådan, at man har ”sin plads” på ”hånden” så længe sæsonen
løber. Derefter gives pladsen fri til reservation til anden side. Dette får især betydning for forsæsonpladser, men vi vil
prøve at huske at give jer en lille reminder når den tid kommer.
Da der naturligvis altid kan ske fejl og forglemmelser, vil vi anbefale, at man reserverer pladsen så snart man har taget
beslutningen – så er man jo helt sikker. Hvis man ikke kan eller vil genreservere ved afslutningen af en periode, er man
naturligvis altid velkommen til at gøre det senere, vi kan så blot ikke love, at den bestemte plads stadig er ledig.

Flaghejsning
Da der de senere år har været stadig færre deltagere til flaghejsningen, har vi besluttet at ændre på arrangementet. Vi vil
derfor i år hejse fanerne i forbindelse med spis sammen arrangementet den 8. april.

God sæson
Lene og Peter

SPIS SAMMEN
Vi viderefører naturligvis traditionen fra de foregående år, idet vi lørdag d. 8. april kl. 18 arrangerer fællesspisning i
”Laden.” Det betyder, at man midt i kaos og opstillingstravlhed ikke behøver bekymre sig om maden, men blot skal
møde op i ”Laden” medbringende service og godt humør.
Laden åbnes kl. 17, for indtagelse af pladser til spisningen og kl. 17.15 afvikler vi så flaghejsningen. Derefter åbner vi
baren, og pladsen belønner de deltagende i flaghejsningen (og hjælperne) med en øl eller vand.
Menuen i år er: Paprikagryde (svinekød, coctailpølser og champigon) med ris
Prisen er overkommelig: Voksne kr. 60,00 og børn (under 12 år) kr. 35,00. For planlægningens skyld skal vi have
bindende tilmelding og betaling senest lørdag kl. 12 (gerne tidligere på mail info@vestbirk.dk så ordner vi betalingen,
når I kommer). Kommer I lørdag efter kl.12, så ring eller send os en mail på info@vestbirk.dk.
Tilmelding er bindende.

Drikkevarer købes i baren. Lene lover, at der er masser af mad.

Påskeharen har meldt sin ankomst

Vi mødes i ”den nye TV-stue” fredag d 14. april kl. 10.30
og maler 2 påskeæg pr. mand
Søndag d. 17. april Vi mødes i ”Laden”
kl. 10.30, hvorefter I bliver sendt ud og lede efter jeres påskeæg.
Påskeæggene kan herefter ”veksles” til en pose påskegotter
(værdi 25-30 kr.).
Pris for deltagelse: kr. 15,00 som afregnes fredag når vi maler æg.

Påskefrokost
Søndag d.16/4 2017 kl. 13.00
Tilmelding senest fredag d. 14/4 kl. 16.00

Menuen består af:







2 slags sild med karrysalat, æg og løg
Tarteletter med høns og asparges
Lun ret kylling i mild karrysovs og flute
Spareribs med små krydderkartofler og cole slaw
Islagkage
Hvis I ikke er blevet mætte, starter vi bare forfra.

Pris:
Voksne: kr. 130,00
Børn under 12 år: kr. 60,00
Øl, vand, vin snaps, kaffe og irishcoffe kan købes i baren

Dårlig lugt i campingvognen eller bilen?
Bestil en Ozonbehandling
Det tager ca. et døgn at behandle en campingvogn. Så lad os gøre det
for dig en dag hvor du alligevel ikke skal bruge vognen.
Pris. kr. 400,Henvendelse i receptionen, på telefon eller mail

