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Velkommen til Borgmestergården
Borgmestergården er beliggende Borgmesterskoven 4, 8660 Skanderborg.

Borgmestergården består af en hovedbygning og en sovesalsbygning. 
De er begge opført i 1979-1980 og udstyret med alle moderne faciliteter.

Hovedbygningen er opført i tegl og fremstår indvendigt med gule murede 
vægge, trælofter, klinke- og linoleumsgulve. 
I bygningen er der el-komfur, køleskab, dybfryser, en stor og en lille kaf-
femaskine, opvaskemaskine samt service til 50 personer.

Sovesalsbygningen er udført i træ.

Begge bygninger er el-opvarmede.

Ejendommen, der er omgivet af skov, ligger i et naturskønt område ved 
Illerup Ådal.

Til ejendommen hører 6 tdr. land kuperet terræn med varieret bevoksning. 
Det er velegnet til lejrarbejde, teltslagning og andre aktiviteter. Der findes 
desuden på grunden 2 shelters. Der er anlagt boldbane (300 m2), lege-
plads med gynger, vippe og sandkasse, samt 3 bålpladser.
På gårdspladsen er der opstillet borde og bænke til udendørs aktiviteter.

Vi håber, I må få mange gode oplevelser på Borgmestergården.

Venlig hilsen

FDF Hørning

Velkommen!
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Retningslinier

Retningslinier og praktiske vink, som må følges, 
så alle kan få glæde af ophold på Borgmestergården

1. Nøgle tilsendes ca. 1 uge før lejemålets start.
2. Medbring selv rengøringsmidler, karklude, gulvklude, viskestykker  

og toiletpapir.
3. Husk lagen. Der skal anvendes lagen på køjerne.
4. Hunde og andre dyr må ikke medbringes.

Ankomst
1. Alle bør orientere sig om brandmateriellets placering. (6, 7, 10, 11)
2. Udfyld tilsendt skema til aflæsning af el-måler ved ankomst. (18)
3. Tænd for varme ifølge opslåede anvisninger i pejsestuen (9)
 og i lederrum i sovesal. (13)

Ophold
1. Adressetavle i baggang. (4)
2. Al færdsel udenfor lejrens afmærkede område foregår på stier  

og veje. Der henvises til Naturfredningslovens regler.
3. Ved markering af ruter skal FDFs gule markeringstavler anvendes.
 Efter brug hænges de tilbage i baggangen. (10)
4. Beplantningen må på ingen måde beskadiges.
5. Der må kun tændes bål på de anlagte bålpladser.
6 Forsigtighed med åben ild påbydes.
7. Brænde findes i brændeskuret.
8. Skriveri på væggene og anden ødelæggelse på bygninger og inventar 

vil blive repareret på lejerens regning.
9. Rafter må kun benyttes efter aftale med udlejer.
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Retningslinier

Afrejse
1. Lejren skal være rengjort inden afrejse. Manglende rengøring vil  

blive udført for lejers regning.
2. Afbryd varme efter de opslåede anvisninger.
3. Vær forsigtig og omhyggelig ved lukning af skodderne.
4. Udfyld elregnskab og evt. opgørelse over ødelagte genstande.
5. Nøgle og skema for elregnskab m.v. afleveres i postkassen.

Følg omhyggeligt ordensregler, anvisninger 
og rengøringsvejledninger. God lejr og på gensyn!
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Borgmestergården ligger omgivet af privat skovområde og er følgelig  
omfattet af naturfredningslovens bestemmelser.

Uddrag af naturfredningslovens § 55 Skove:
Skove, der tilhører stat, kommune, private og offentlige stiftelser og hvortil 
der fører offentlig vej eller sti, eller hvortil der i øvrigt er adgang på lovlig 
måde, er åbne for almenheden for færdsel og ophold efter regler, der 
fastsættes af miljøministeren. I særlige tilfælde kan miljøministeren, eller 
for skov, der ikke tilhører staten, vedkommende fredningsnævn tillade, at 
skoven helt eller delvis lukkes for almenheden.
Private skove – herunder slove bestående af flere parceller på 5 ha. eller 
derover, hvortil der fører offentlig vej eller sti, eller hvortil der i øvrigt er  
adgang på lovlig måde, er åben for almenheden for færdsel og ophold 
efter reglerne i stk. 3-5.

Stk. 3 Medmindre ejeren tillader agang i videre omfang må,
 1)  færdsel kun ske til fods,
 2)  færdsel og ophold kun finde sted på eksisterende veje,
 3)  færdsel og ophold ikke finde sted i tiden fra solnedgang  

til kl. 07, i månederne nov. - febr. til solnedgang.
 4)  ophold ikke finde sted inden for 50 m. fra beboelses- 

bygninger.
 5)  løse hunde ikke medtages.

Stk. 4 Ejeren kan forbyde færdsel og ophold,
 1)  på dage, hvor der afholdes jagt,
 2)  i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Stk. 5  I særlige tilfælde kan fredningsnævnet tillade, at skoven helt 
eller delvist lukkes for almenheden. Fredningsnævnet kan end-
videre efter anmodning fra ejeren fastsætte særlige regler for 
færdsel og ophold i skoven.

Retningslinier i skoven
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Stk. 6   Miljøministeren fastsætter de almindelige regler for almen-
hedens færdsel og ophold i private skove.

Stk. 7   Færdsel og ophold i skovene sker på eget ansvar. Bestemmel-
serne i stk. 1 og 2 gælder ikke for skovarealer, der er afmær-
kede som militære anlæg.

Stk. 8   Skovejeren eller dennes repræsentant kan af enhver, som fær-
des i skoven på anden måde end tilladt, kræve oplysning om 
den pågældendes navn, stilling og bopæl. Gives oplysningerne 
ikke, eller forekommer de uantagelige, kan den pågældende 
føres til nærmeste politimyndighed.

Stk. 9  Medfører almenhedens færdsel og ophold i privat skov væsent-
lige gener for ejeren, kan han forlange skoven overtaget af staten.

Bemærk  Da vejen til Borgmestergården er en privat skovvej kan skov-
arbejde i perioder forhindre transport med motorkøretøjer, 
hvilket skal respekteres.

I de omkringliggende skove må sportsarrangementer, orienteringsøvelser, 
marcher, spejderøvelser og andre lignende organiserede øvelser ikke  
gennemføres uden tilladelse fra skovens ejere.

På side 8 findes skraveret matrikelkort over Borgmestergårdens areal,  
der forøvrigt er velegnet til bl.a. mindre orienteringsløb og andre aktiviteter.

Buskørsel er ikke tilladt i Borgmesterskoven.

HUSK det er ledernes ansvar, at ovennævnte retningslinier overholdes.

Retningslinier i skoven
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Kort over grunden



Kort over grunden
 1 Spisestue m. 50 pladser
 2 Køkken m. køl, el-komfur  
  m. 4 plader + ovn, em-hætte,  
  1 stor og 1 lille kaffemaskine og  
  opvaskemaskine
 3 Tanterum m. 2 køjer
 4 Adressetavle
 5 Toilet og brusebad
 6 Rengøringsdepot m. dybfryser  
  og skumslukker og sikringsskab
 7 Gang m. brandskab, tavle og rulletavle
 8 Toilet
 9 Pejsestue m. brændeovn og varmestyring  
  til hovedhuset
 10 Baggang og branddaskere
 10A Depot
 11 Gang m. brandskab
 12 Sovesal m. 14 køjer
 13 Lederrum m. 2 køjer og arbejdsbord og   
  varmestyring til sovesal
 14 Vaskerum, m. 2 toiletter og brusebad
 15 Vaskerum, m. 2 toiletter og brusebad
 16 Lederrum m. 2 køjer og arbejdsbord
 17 Sovesal m. 14 køjer
 18 Elskab med måler

 • Brændeskur og affaldscontainer fore-  
  findes udenfor ved bagudgang (4)

 • Udenfor sovesal ligger en legeplads  
  med gynger, vippe og stor sandkasse
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Grundplan
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Borgmestergården
Borgmesterskoven 4
8660 Skanderborg.

www.fdfhoerning.dk


