DATA OM TEJN CAMPING A.m.b.A.
STIFTET:
Tejn Camping A.m.b.A. blev stiftet den 12. november 1992. Som en fastliggerplads.
Initiativtagerne var: Jørn Rasmussen, Henning Larsen, Ole Erling Lærke, Kelvin
Petersen og Bent-Ole Lind.
EJERSKAB:
Pladsen ejes af Tejn Camping A.m.b.A. et andelsselskab med begrænset ansvar.
Pladsen styres af en bestyrelse jf. vedtægterne for Tejn Camping A.m.b.A.
ÅBNINGSPERIODE:
01. marts til 31 oktober
Regler:
Campingreglementet, brandcirkulærer samt vedtægter og ordensreglement for
pladsen skal overholdes.
Udlejning af vogn/telt er forbudt.
El-bimåler skal monteres i vognen (dette hjælper pladsen med).
BESKRIVELSE:
Pladsen består af 51 pladser, alle med strømstik (10A). Vandaftapning 2 steder langs
vejen.
Huset består af:
1. Fællesrum.
2. Køkken.
3. Lager.
4. Fælles bad og toiletrum. (4 toiletrum , 2 bruserum og 4 håndvaske i samme
lokale står der en vaskemaskine samt tørretromler).
5. Handicap/familierum med bad/toilet.
6. Vinteropbevaringsrum.
7. Udslagskumme.
Redskabsskur:
Fællesrum: Til fælles benyttelse redskaber til pasning af pladsen.
Pladsen ejer derudover maskiner til græsklipning, traktorer med div udstyr. Disse
maskiner er ikke til fri besnyttelse men køres af særligt udpegede personer.
Øvrigt:
På pladsen er der i sommerhalvåret en køkkenaffaldscontainer, andet affald embalage
m.v. fjernes af andelshaveren selv samt køkkenaffald i for og efter sæsonen.
Pladsen har tillige en brandinstruks og der er brandmateriel flere steder langs vejen.
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Der er indført obligatorisk gastest hver andet år på alt udstyr der benytter gas, ud over
det udstyr der er i vognen skal gasovne, gasgrill m.v. også testes.
Vedligeholdelse af pladsen klares af andelshaverne, hver andelshaver skal selv sørge
for hækklipning, græsklipning omkring vogn og telt resten af klipningen klares af
udpegede personer.
Økonomien:
Der betales hver år en egenbetaling (i 2015 kr.: 3.500,00), der dækker vand (varmt
som koldt til bad og opvask), strøm i huset og vejbelysning, tømning af affaldscontainer, gas til køkkenet, toiletpapir, rengøringartikler til huset, vedligeholdelse af
huset incl. varme og pladsen, det eneste egenbetalingen ikke dækker er benyttelse af
vaskemaskine og tørretromler samt det strømforbrug man har i egen vogn jf. bimåleren.

