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1.	  Præcisering	  af	  procedure	  ved	  booking	  af	  lejrskolerne	  
Hulemosegård	  og	  Donnemose.	  
Du ønsker at tage på et ophold på en af lejrskolerne med din gruppe (skoleelever, 
fritidsorganisation ell. lign): Du går ind på bookingkalender og booker(din booking står fast i 3 
uger), derefter tilgår der besked til lejrskolernes administration, som sender en 
betalingsanmodning på depositum. Hvis depositum betales indenfor max. 3 uger efter booking, 
fremsender lejrskolerne BEKRÆFTELSE til lejer. Der sker nu ikke mere fra vor side, men vi 
opfordrer til, at I selv udskriver  BEKRÆFTELSE, ORDENSREGLER og PRAKTISKE VINK, så I kan 
orientere Jer om forholdene omkring nøgler m.m. 

Såfremt man booker fra en institution med et EAN-nummer, fremsender lejrskolernes 
administration en faktura på depositum til det oplyste EAN-nummer. 

 

 

2.	  Præcisering	  af	  lejers	  pligter	  
Lejeren er erstatningspligtig for de skader, der forvoldes af brugerne på lejrskolernes, bygninger, 
inventar og materialer. Lejrskolerne fraskriver sig erstatningspligt for situationer, hvor lejrskolernes 
daglige ledelse og bestyrelse ikke har mulighed for at hindre manglende opfyldelse af kontrakten. 
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3.	  Præcisering	  af	  KØRSEL	  til	  og	  omkring	  	  Donnemose	  
Det skal præciseres, at al indkørsel til Lejrskolen DONNEMOSE kun kan ske ad STRANDHUSE, 
uanset hvad GPS og andet siger. Det skal endvidere præciseres, at hvis man skal låse skovleddet 
op for at komme ind til Donnemose , skal det låses efter passage. Det kan betyde, at hvis man 
skal til Donnemose som gruppe i flere biler, så må man postere en person med nøglen til 
skovleddet ved skovleddet indtil alle er kommet frem. 

Det skal klart fremgå, at det er en pligt, vi som lejere SKAL udføre, da skovejer , jagtselskab, 
lejrskoleledelse m. fl. er godt og grundigt trætte af den voksende kørsel med motorkøretøjer i den 
private skov. 

 

 

4.	  Bestemmelser	  for	  ændring,	  afbud,	  udeblivelse	  og	  andet	  
 Når du har booket en af lejrskolerne og modtaget bekræftelsen er du ansvarlig for at betale for 
det bestilte. 

Ændring af en allerede bekræftet booking: Du kan få ændret en allerede bekræftet booking ved at 
kontakte lejrskolernes administration og anmode om ændring af den allerede indgåede booking. 
Der opkræves et gebyr på 250 kr., som faktureres på slutopgørelsen. 

Ved ændring forstås afkortning /forlængelse af ophold. 

Hvis man ønsker at flytte til en anden periode, kontaktes lejrskolernes administration, som så vil 
anvise fremgangsmåde til flytning. Der faktureres et gebyr på 250 kr. på slutopgørelsen. 

Aflysning: Det er altid meget kedeligt med aflysninger, da mange flere end dem, som får booket, 
gerne vil på lejrskolerne. Det er måske her en ide, at man i gruppen, når man booker , fortager en 
”bindende” tilmelding.  Når så tidspunktet oprinder, tager dem, som kan på” lejrskole”. (og de, der 
”bandt” sig til deltagelse, betaler deres del) 

• Aflysning/ afbud medfører ALTID, at depositum er tabt.  
• Ved aflysning/ afbud senere end 8 uger før lejeperiode faktureres for fuldt ophold. 
• Udeblivelse: Der faktureres for fuldt ophold!  
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5.	  Priser	  
Ved ophold fra morgen til aften kontaktes lejrskolens administration for aftale om pris. Nedenfor 
angives prisen for ophold på lejrskolerne i  1 ”døgn” 

For ophold af 1 døgns varighed faktureres for minimum 30 personer. 
(person nummer 31, 61,62 er gratis) 

Ved 2 eller flere døgns ophold faktureres for mindst 20 personer. 
(person nummer 21, 41, 42, 61, 62, 63 er gratis) 

 

Lejer/Institution er beliggende i Greve Kommune 
 

Hulemosegård  Donnemose 
 
Børn (0-17 år) 
Voksne 
Rengøring 
Weekendtillæg (1/4 – 1/10) 

 
45 kr. 
55 kr. 

1200 kr. 
350kr. 

  
Børn & Voksne 
Rengøring 
Forbrug af el til opvarmning 
Weekendtillæg (1/4 – 1/10) 

 
30 kr. 

1000 kr. 
2 kr. /kWh 

350 kr. 
   

Lejer/Institution er ikke beliggende i Greve Kommune 
 
Hulemosegård  Donnemose 
 
Børn & Voksne  
Rengøring 
Weekendtillæg (1/4 – 1/10) 

 
68 kr. 

1200 kr. 
350kr. 

  
Børn & Voksne 
Rengøring 
Forbrug af el til opvarmning 
Weekendtillæg (1/4 – 1/10) 

 
40 kr. 

1000 kr. 
2 kr. /kWh 

350 kr. 
 

Alle priser er uden moms. 

For overnatninger på ugens hverdage i perioden fra uge 43 til 13 gives der rabat. Den rabat, som 
gives, afhænger af antal overnatninger. Kontakt lejrskolernes administration for at høre mere. 

Alle deltagere i et ophold (også de ikke overnattende) skrives på de fremlagte grønne og gule 
sedler. 

 

 

6.	  Kontakt	  	  
Kontakt til ansvarlig for udlejning kan ske på  

Telefon nr. +45 43 97 79 90  
Email mail@lejrskolerne-greve.dk 

 


