
Aftale om leje af fast plads på Solbakken Camping

Navn:                                                                                                     Pladsnummer:                     

Adresse:                                                                                                  

Postnr./by:                                                                                             

Telefon:                                          Mobil:                                                               Fødselsdato:                     .  

Medlemsnummer:                                             Enhed id:                                                    
                                               

Årlig afgift (1/4-2023 til 31/3-2024):

8 m2 3.200
Pladsstørrelse: 10 m2 3.800

12 m2 4.400
Tillæg m á 280

Egen hytte 
 Ovennævnte campingenheden er tilsluttet Solbakkens el-system og der er monteret el-måler.
Ved montage/aflæsning den                                  viste måleren følgende værdi:                     .

Fastpladsregler:
 Der skal indløses minimum et partoutkort til en fast plads, er man par skal begge have partoukort
 Afstanden mellem campingenhederne skal være mindst 3 meter
 Det er ikke tilladt at indhegne pladsen
 Bestyrelsen skal godkende ændringer på fastpladser både mht, pladsens udseende, terræn og inddeling. Dette skal ske 

skriftligt. Dette gælder tillige anskaffelse af hundehegn, plantning, samt ændringer på campingvognenes – eller 
forteltets størrelse. 
Ved nybyggeri eller renovering skal bestyrelsen godkende projektet på baggrund af målfaste tegninger.

 Pladsen skal løbende passes/plejes med græsslåning, klipning af buske og lignende
 Udlån af pladsen er kun tilladt efter aftale med bestyrelsen
 Campingenheden skal vedligeholdes/vaskes udvendig hvert år, senest 1. juni
 Gastest skal fra autoriseret værksted skal fremvises til campingpladsen hvert 2 år, senest 15. august, dette gælder 

vogne ældre end 5 år.  
 På pladsen må der kun være almindeligt campingudstyr som borde, stole, grill o.l.
 Spildevandsdunk skal anvendes
 Ved evt. ny opmåling af pladser, kan det blive nødvendigt at rykke campingenheden 
 Ved skift af campingenhed, skal der forud udfærdiges ny aftale
 Hvis pladsen afhændes, skal den ryddes og nyt græs sås
 Mindst 1 person skal deltage i 2 ud af de planlagte årlige arbejdsweekender,  
 Manglende deltagelse i fællesarbejde medfører, at der opkræves kr. 1.000,- pr. enhed
 Depositum kr.   1000,- indbetales til konto: 2280/3270070751
 Vi taler pænt til hinanden og hilser

NFS’ bestyrelse kan skriftligt opsige aftalen med 6 måneders varsel til den 31.03.
Hvis ovenstående fastpladsregler misligholdes og ikke bringes i orden senest 14 dage efter skriftligt påkrav, erklærer jeg 
mig indforstået med, at NFS’ bestyrelse kan foranledige tingene bragt i orden
for min regning. Bestyrelsen vil stramme op på reglerne, hvis man ikke passer sin plads.

Jeg erklærer mig ligeledes indforstået med, at ved misligholdelse af mine økonomiske forpligtelser, har NFS’ bestyrelse, 
efter skriftligt påkrav, ret til at fjerne eller tage pant i mine efterladte enheder, såsom campingvogn, båd, windsurfer, cykler,
opbevaringskasse og lignende.

Solbakken, den                        2023  

                                                                                                                                                            
Lejers underskrift For NFS’ bestyrelse


