PRAKTISKE INFORMATIONER:

ORIENTERING OM
GENTOFTEKOLONIERNE
(UDLEJNING)

Busselskaber vi normalt bruger:
Broager: GF Busser. Tlf. 74 45 95 70
Solgården: Svaneke Nexø Bustrafik. Tlf. 56 49 30 30
Vesterhavsgården:
Sengetøj:
Ledere og børn skal selv medbringe sengetøj og
håndklæde. Der skal medbringes lagen, dynebetræk og
pudebetræk. Sovepose må ikke benyttes. Der er dyne og
hovedpude til alle.
Sengetøj kan lejes for 75 kr. pr. sæt. (Skal bestilles før
opholdet.
Lederne skal sørge for, at børnene bruger sengetøj.

Broager

Maden:
Er almindelig god og sund daglig kost med grøntsager.
Er det nødvendigt med særlige kosthensyn, aftales det
med køkkenlederen.

Solgården

Spisetider:
Spisetiderne er - for både leder og børn - normalt
klokken 08.00, 12.00 og 18.00.
Eventuelle afvigelser aftales med køkkenlederen.
Har holdet brug for madpakker smøres disse af holdet
selv.
Vesterhavsgården

Spørgsmål vedrørende kolonierne til:
Kenneth Knigge,
Holmesvinget 6, 2730 Herlev.
Tlf. 44 48 62 91
Mobil 40 28 17 60
E-mail: kekn@gentofte.dk

Praktiske forhold på kolonien:
Køkkenlederen har ansvaret for koloniens renholdelse
og står for alt vask.
Men –
Lederværelser og lederstuer ordnes og ryddes af lederne
selv.
Børnenes værelser ordnes og holdes af børnene selv.
Spisestue fejes af børnene hver dag.
Børnene hjælper til ved evt. borddækning og afrydning.
Inden et hold rejser hjem, kontrollerer lederne, at der er
ryddeligt alle vegne, hvor holdet har opholdt sig.
Soveværelser, gange, badeværelser og opholdsrum skal
fejes, samt alt affald fjernes, så køkkenpersonalet
efterfølgende kan komme til at gøre rent.
Lederne fører under opholdet tilsyn med at kolonien og
dens inventar ikke lider overlast.
Rygning:
Alle kolonierne er røgfri. Dog er rygning tilladt for ledere
på anviste steder på grunden.
3 regler for eleverne:
1.
2.

Falck:
Vi har abonnement hos Falck, så i tilfælde af uheld, hvor
der er brug for transport til f.eks. skadestue, skal Falck
bruges.
Abonnementsnummer: 100 937 00
Assistance tlf. nr.: 70 10 20 30
Cykler:
Der er på Solgården 60 mountainbikes der kan lejes.
Cyklerne kan hurtigt sættes op eller ned i sadelhøjde, så
cyklerne kan bruges fra omkring 5.klasse og op.
Cyklerne benyttes under ledernes ansvar og må ikke
bruges på stranden.
Leje: 50kr./ dag / cykel eller 125 kr. /ophold / cykel.
Medbring:
Der er bolde til fodbold og volley samt bat og bolde til
bordtennis på kolonierne. Øvrigt grej medbringes.

3.

Du skal passe på vores koloni. Hvis du ødelægger
noget, skal du erstatte det.
Du må kun forlade koloniens område med
tilladelse fra lederne.
Du må kun bade med tilladelse fra lederne.

Pris:
Kolonierne udlejes kun med forplejning.
Pris pr. person pr. døgn kr. 350,00.
Ovenstående pris gælder for minimum 25 personer og
dækker følgende:
Fuld forplejning og fri afbenyttelse af faciliteter (undtagen
køkken).
Tag selv morgenbord.
Frokostbuffet med forskelligt pålæg / eller mulighed for at
smøre madpakke.
Eftermiddagskaffe/te.
Middag med salat.

BROAGER

SOLGÅRDEN

VESTERHAVSGÅRDEN

Gåsbjergvej 12A, 6310 Broager. Tlf. 74 44 16 41.

Turistvej 31, Snogebæk, 3730 Nexø. Tlf. 56 48 80 66.

Nørlev Strandvej 460, 9800 Hjørring. Tlf. 98 96 81 17.

Kapacitet:
89 personer (77 elever og 12 ledere) fordelt på:
6 elevværelser med hver 6 senge og eget bad og toilet.
6 elevværelser med hver 4 senge og eget bad og toilet.
1 elevværelser med 3 senge med fælles bad og toilet.
1 sovesal med 14 senge med fælles bad og toilet.
3 lederværelser med hver 2 senge og eget bad og toilet.
3 lederværelser med hver 2 senge med fælles bad og toilet.

Kapacitet:
89 personer (78 elever og 11 ledere) fordelt på:
13 elevværelser med hver 6 senge og eget bad og toilet.
2 lederværelser med hver 2 senge og eget bad og toilet.
3 lederværelser med hver 2 senge med fælles bad og toilet.
1 lederværelser med 1 seng med fælles bad og toilet.

Kapacitet:
63 personer (48 elever og 15 ledere) fordelt på:
6 elevværelser med hver 4 senge og eget bad og toilet.
2 elevværelser med hver 4 senge og 8 elevværelser med hver
2 senge med fælles bad og toilet.
7 lederværelser med hver 2 senge med fælles bad og toilet.
1 lederværelser med 1 seng med fælles bad og toilet.

Faciliteter:
1 spisestue
1 skolestue.
1 elevopholdsstue med TV.
1 lederstue.
1 aktivitetsrum.

Faciliteter:
1 spise- og skolestue.
1 elevopholdsstue med TV.
1 lederstue.
1 aktivitetsrum.

Aktiviteter:
Fodboldbane
Volleyballbane
Bordtennis
Bordfodbold

Aktiviteter:
Fodboldbane
Volleyballbane
Bordtennis
Bordfodbold

Køkkenleder: Jette Tranberg
Albret Wolfsensgade 7
3740 Svaneke
Tlf. 21 80 63 94

Køkkenleder: Alice Sigen Mogensen
Engvej 48,
9850 Hirtshals
Tlf. 25 67 86 32

Faciliteter:
1 spise- og skolestue.
1 elevopholdsstue med TV.
2 lederstuer.
1 aktivitetsrum.

Aktiviteter:
Fodboldbane
Volleyballbane
Bordtennis
Bordfodbold

Køkkenleder: Helen Hvenegaard Sørensen
Bogensevej 47
5464 Brenderup
Tlf. 22 94 85 80

