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Vilkår for lån af Nivåhuset, redigeret 2021
Hyttechef: Birgit S., tlf. 40 35 43 03 svarer ikke efter kl. 20.
Øvrige medlemmer af udvalget: Inge S, 5071 7994, Ingegerd 2387 8614, Erik S 2010
6361 og Birte R. 3013 5626
•
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Klubben skal til enhver tid have overblik over hvem der benytter huset
I vinterperioden kan huset kun benyttes efter aftale med Hyttechefen
Der forefindes særlige regler for brug i vinterperioden
Huset udlånes ikke til ungdomsroere under 18 år
Hyttechefen har ret til at fravælge eksterne lånere

ADGANG TIL HUSET I ROSÆSONEN.
Alle klubbens medlemmer har adgang til huset, også selvom der allerede er nogen
deroppe.
•
•
•

Hyttechefen koordinerer husets kalender og skal altid orienteres, såfremt et medlem
vil overnatte i Nivå.
Kontakt derfor altid Hyttechefen, via sms eller mobil, inden du tager op og
overnatter. Oplys dato for ankomst, afrejse og antal medlemmer og har du gæster
med, så skal antal oplyses.
Hyttechefen sætter navn og mobil nr. i kalenderen på hjemmesiden, så øvrige
medlemmer kan se at der er nogen og dermed har mulighed for evt. at kontakte
hinanden på forhånd.

DAGSBESØG udfyld BESØGSLISTE
Er man kun på dagsbesøg - så noter dit navn samt evt. antal medbragte gæster på
BESØGSLISTE lige indenfor indgangsdøren.
Benytter medtagne gæster bad, toilet, køkken og lokaler fra formiddag til sen eftermiddag,
så betales 30 kr. i kassen i øl rummet.
Er der problemer med pladser til overnatning i køjepladserne i huset, så har skjoldere
ankommet i robåd/kajak altid fortrin fremfor ”kørende” skjoldere. Du kan altid overnatte på
plænen i eget telt.
Er der således flere hold der benytter huset, så aftaler man indbyrdes brug, oprydning og
rengøring af køkken og badefaciliteter og øvrig rengøring af huset.
Såfremt medlemmer har lyst til en spontan tur til Nivå, så er der en nøgle tilgængelig i
klubhuset i Svanemøllen i depot bag køkkenet. Man skriver sig på den dertil ophængte
liste og følger retningslinierne beskrevet på listen. Husk, hvis det drejer sig om en
overnatning - så skal Hyttechefen orienteres via sms eller mobil.
Derudover forefindes nøgleboks ved siden af indgangsdør i Nivå huset. Se kode på
hjemmeside under Nivå. Du skal her bruge medlemskoden for at komme ind eller kontakt
hyttechef på mobilen.

Strandvænget 51

2100 København Ø

www.roklubbenskjold.dk

