Til vore faste gæster
Vi nærmer os hastigt campingsæsonens start - en dag, som vi og forhåbentlig også I, glæder jer til.
Sidste år ved denne tid indgød vejret forårsfornemmelser, og vi var temmelig optimistiske angående vejret og pladsens tilstand til
opstarten af sommersæsonen. I år er situationen en anden – det er godt nok relativt lunt, som det jo har været hele vinteren, men til
gengæld er det vådt overalt, og man undres nærmest, når ikke det regner! Ifølge langtidsprognosen kan vi dog se frem til mindre
vand fra oven, mens det ikke ser ud til, at vi skal rammes af vintervejr af betydning.
I forhåbning til at meteorologerne får ret, har vi derfor igen i år besluttet at lave et tilbud til de af jer, der ikke kan vente til den
officielle sæsonstart. Vi er dog nødt til at tage det forbehold, at hvis regnen alligevel fortsætter, vil der være områder af pladsen,
hvor den daglige adgang kan blive lidt besværet og det kan være vanskeligt at få stillet op på fornuftig måde!

Tyvstart på sæsonen
Kan I ikke vente til den 3/4 har vi et tilbud (Ring eller mail for aftale):

Start sæsonen den 13/3 for en merpris på kr. 999,00 og få 3 forårsuger ekstra.
Vi tvivler på, at det vil være muligt at åbne for pladsvandet til den 13/3, da prognosen truer med nogle nætter med nattefrost, så det
bliver nok nødvendigt at skubbe det lidt. Butik og grillbar åbner ikke før hhv. den 3/4 og 4/4, da vi først får varer i perioden op til,
men vi står naturligvis til rådighed, hvis man mangler noget.

Indkørsel af vogne
Husk at vi hellere end gerne kører 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 sæsonstarten, 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. Peter vil så køre vognen ind på pladsen. De vogne,
der står til opbevaring, vil naturligvis også blive flyttet til ”deres” plads.
Husk at sætte en seddel i forruden (eller forreste siderude i højre side) med navn, telefonnummer og pladsnummer, og sørg for at
vognene er lige til at flytte - lad diverse afdækninger ligge i vognen, og undlad at skrue støttebene ned!

Status
I år var det ”store” vinterprojekt at supplere parkeringspladsen med et funderet og vinterdueligt parkeringsareal på venstre side af
indkørslen. Hegnet omkring gedefolden skulle efterhånden alligevel udskiftes, så dette fjernede vi i efteråret og gik i gang med Parealet. Da vi var afhængige af levering af materialer, gik det ikke helt så hurtigt, som vi havde håbet på, men arbejdet er alligevel
skredet fremad, så vi omkring jul kunne lukke den eksisterende P-plads af og henvise til den første del af det nye areal.
Det nye P-areal er primært lavet til vinterbrug, men kan naturligvis benyttes hele året. I sommerperioden vil vi dog gerne
forbeholde det til parkering af kortere varighed, hvilket vil sige, at hvis man parkerer en bil weekenden over, bedes den stillet på
den ”gamle” p-plads!
Desværre har det våde vintervejr besværliggjort alt udendørs arbejde, og derfor er der stadig ikke hegn om gedefolden, og der er
stadig en del jordarbejde tilbage langs P-arealet før gedefolden kan færdiggøres.
Ligeledes ”kom vi i efteråret til” at købe nogle brugte hytter, som foreløbigt blev placeret på P-pladsen, da de lastbiler, de blev
leveret med, ikke kunne køre ind med dem. Det har siden ikke passet at få dem kørt ind, men punktfundamenterne er klar, og vi
venter nu blot på, at der bliver så tilpas tørt, at vi tør lukke kranvognen ind med dem.
Der ligger desuden et par yderligere projekter og venter – f.eks. lidt fornyelse på legepladsen, men vi håber at få et fornuftigt forår,
hvor vi kan komme til at beskæftige os med diverse udendørsprojekter.
Sidst på året stod der så meget vand på Engen, at vi gik i gang med at undersøge til bunds, hvorfor vandet ikke ville løbe derfra.
Utroligt nok fandt vi ud af, at afløbet fra samlebrønden ikke blot var stoppet, men derimod overhovedet ikke var der mere. I
forbindelse med nedgravning af den nye hovedafløbsledning fra den nye afdeling, har entreprenøren øjensynligt fjernet og/eller
lukket røret. Desuden var der en fejl, som tilstoppede hovedledningen og forhindrede afløb fra den, så reelt er der ind imellem sket
en tilførsel af vand til Engen fra denne ledning igennem et etableret overløb. Vi fik i al hast etableret afløb fra hovedledningen
samt ændret det eksisterende overløb til hovedledningen, så vandet kunne komme væk fra Engen. Desværre er løsningen ikke helt
så god som det gamle afløb burde have været, men nu ledes vandet dog væk!
En del af vinteren er også gået med ”bløde” opgaver. Vi har deltaget i messer og åbent hus arrangementer i Danmark og Holland,
og da der stadig sker store omvæltninger i branchen, har dette område taget en del tid og ikke mindst energi.

Sidste år lavede vi forsøgsmæssigt lidt omrokeringer i butikken, og med baggrund i erfaringerne herfra, er vi gået videre med det
planlagte projekt, og har lukket receptionen, så al betjening nu sker i den hidtidige butik. I den gamle reception er der i stedet
indrettet et længe tiltrængt kontor.
Vi arbejder i øjeblikket på nyindretningen af den kombinerede butik/reception, men da den snedker, vi samarbejdede med,
desværre gik bort i vinter, er vi ikke helt i mål endnu, men vi skal nok være klar til både at skrive jer og andre ind, og lange varer
over disken!

Opstilling & afhentning af effekter
Vi åbner i år for sommersæsonen fredag den 3. april kl. 8.00, således at man fra dette tidspunkt kan komme ind på pladsen. Som
ovenfor nævnt, er det også muligt at ankomme 13. marts. Herudover er det naturligvis muligt at rykke ind, når man ønsker – man
betaler så blot normal takst indtil sæsonperioden starter.
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 til bededagsferien, 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. Vi har de seneste sæsoner observeret en
stigende tendens til at man parkerer sin bil på nabopladsen, når denne er tom – sikkert for at få mulighed for bedre at udnytte
pladsen på ”sin egen matrikel”. Da dette i praksis betyder, at pladsen så er optaget, da langt de fleste jo naturligt vil vælge en
anden plads, må vi derfor indskærpe, at det ikke er tilladt at bruge nabopladserne til parkering! Det accepteres naturligvis, at man
kortvarigt henstiller bilen – f.eks. mens man klipper græs, men længere parkering er ikke tilladt. Vi vil derfor fremover, når vi
observerer parkering på tomme pladser, reservere pladsen til brugeren, og samtidig påføre pladsgebyret på regningen, indtil vi får
besked om, at pladsen er ledig igen.
Der er efterhånden flere og flere, som opstiller opbevaringstelte ved deres vogn. Husk at 3-meter reglen 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, hænger i
beplantningen eller i øvrigt er placeret åbenlyst uhensigtsmæssigt.

Affald
Horsens kommunes affaldssystem betyder, at vi skal sortere affaldet. Der er opstillet beholdere til pap, papir, dåser, flasker og
plastflasker/-dunke samt madaffald. Desværre kan vi se, at ikke alle er lige gode til at benytte sorteringsmulighederne. 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 receptionen efter 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 vil som sædvanlig have en del arrangementer i løbet af sæsonen. Da disse arrangeres løbende – til dels afhængigt af det til
rådighed værende personale – vil arrangementerne blive annonceret løbende.
Da vi altid er åbne for nye arrangementer og ideer, er I mere end velkomne til at kigge ind i receptionen, hvis I skulle have gode
forslag.

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 kan hentes i receptionen). I ”hundeskoven” 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 3-meter 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, og spred det gerne lidt, så flere dyr kan komme til på samme tid, og det ikke ligger i en bunke og
gærer. Gæret og råddent græs kan være fatalt for dyrene!

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.

Genreservation
Husk, at man har ”sin plads” på ”hånden” indtil hen imod udløb af indeværende sæson, hvorefter pladsen gives fri til reservation
til anden side. Specielt for forsæsonpladser betyder dette, at man skal være opmærksom på at få genreserveret i rette tid, hvis man
vil sikre sig den samme plads til næste år. 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 ”gamle” plads stadig er ledig. Hvis ikke man
ønsker at genreservere pladsen, må man naturligvis meget gerne meddele os dette, når beslutningen er taget – det letter det
administrative arbejde meget, og giver andre mulighed for at reservere pladsen tidligere.

Ændring af periode
Vi oplever ofte, at specielt forsæsongæster ønsker at skifte til en helsæson, eller at forlænge sæsonen med en uge eller to. Dette er
man altid meget velkommen til, men det kræver naturligvis, at pladsen ikke er blevet reserveret til anden side. Hvis man har tanker
i den retning, kan det derfor anbefales, at man så tidligt som muligt reserverer pladsen i den ønskede periode, så den ikke bliver
”taget” af andre.
Hvis man ønsker at udvide forsæsonen til en for-/eftersæson eller en hel sæson, kan dette ske til ”normal” pris til og med
Bededagsferien (man betaler naturligvis den normale pris for den valgte sæsontype).

God sæson
Lene og Peter
SPIS SAMMEN
Vi viderefører naturligvis traditionen fra de foregående år, idet vi lørdag d. 4. 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 medbringende godt
humør.
Laden og baren åbnes kl. 17. Bemærk at pladsen giver den første øl/vand.
Menuen i år er: Millionbøf med kartoffelmos, herefter is
Prisen er overkommelig: Voksne kr. 70,00 og børn (under 12 år) kr. 35,00. For planlægningens skyld skal vi have bindende
tilmelding og betaling senest lørdag kl. 12. Vi modtager meget gerne tilmelding 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. 10. april kl. 10.30 og maler påskeæg - 2 hver.
Søndag d. 12. april mødes vi i ” den nye TV-stue” kl. 10.30, hvorefter I bliver sendt ud
og lede efter jeres påskeæg. Påskeæggene kan herefter ”veksles” til en pose påskegodter.
Pris for deltagelse: kr. 15,00 som afregnes fredag når vi maler æg.

