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Forslag til indretning af matriklen overordnet set. 
Der er behov for en helhedsplan over området, så vi får en balance ml. natur og installationer på 
grunden.  

 
1 er de 2 nye shelters  
2 Pizzaovnen -den skal lige have en hjælpende hånd da den er krakeleret. 
3 Fundamentet 5 x 11,5 m2 Hvad skal det bruges til? 
4 lille bålhytte 
5 areal bag ved grøften. Kan vi udvide grøften for at øge drænet ind i området. I sin tid har det været 
så tørt at spejderne kunnet spille bold her.  
6 containerne som ekstra depot + udbygning med et skur af genbrugstræ evt. europaller 
7 Det nye spejderhus. 
8 Paradiset -skal der ske noget herinde? 
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Naturbeskyttelse og fredninger 

 
 
Der er registreret mose for NBL §3 med det enkelt skraverede område. 
Hvis man f.eks. ønsker at hæve vandstanden, grave eller oprense en sø, plante, slå en rørsump eller 

rydde en gammel skovsump, skal kommunen spørges først. Se link her 
Der er registreret offentlig vådbundskov i det dobbeltskraverede område §25. Påvirker ikke vores 
matrikel på området. 
Vandløbet er registeret som §3 beskyttet vandløb. 
Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af 
disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse har til formål at sikre, at 
vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Den er for de offentlige vandløbs 
vedkommende beskrevet i vandløbsregulativerne. Se link her 
  

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/moser/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/vandloeb/
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Vi vil lave nogle skelpæle fra husudvalget. 

Vi skal have mere sanselighed og bevare det natur vi har på grunden. Hvad er der ude i sumpen 
(område 8) Kan man lave en nat i sumpen benyttelse af primishelter  
Mulighed for at sætte hængekøjer op 
Økolariefolk kommer herned sammen med ulvene fra KFUM for at fortælle lidt om skovsumpe som 
biotop. 

Fundament bag pizzaovnen 
Dele ideer til brug af fundament med DDS'erne og forhåbentlig kan vi finde en fælles løsning. 
 
Der er pt. indsendt en fondsansøgning til et madpakkehus i oktober 2021 

 
Finansiering: Egen finansiering    25.000  
Albanifonden    100.000  
Lokale og Anlægsfonden     75.000  
Jutlander Fonden Himmerland    40.000 
I alt    240.000 
 
Afhængig af om fondene vender tilbage med et positivt svar så er vi pt. låst på huset her, men her er 
plads til mange spejdere ☺  
 
Der må gerne være bålsted i den ene ende, så man har en stor plads i selve huset til borde, 
snittebænke og aktiviteter. 
  
Mobile bålsteder der kan sættes sammen til et stor bålsted kunne også være en ide. 
 
Der er i nuværende ansøgning også søgt til gangbroer. Gangbroer bag huset vil være en fordel for at 
øge tilgangen til området bag hytten. 
 

Fælles grej -hvorfor købe, når vi kan dele.  
Har i interesse i det hvordan fordeler vi det. Økser og reb i det daglige spejderarbejder. Vores 
opbevaringskapacitet er allerede under pres, så det giver mening at deles om spejderting vi har, så 
de kan blive brugt både tirsdag og torsdag. Det giver også mening at deles så man ikke forbruger 
mere end højst nødvendigt. Hvis vi skal starte lidt fornuftigt ud kunne det være grej der ikke kræver 
ret megen rengøring såsom økser, knive, reb und so weiter. 
Hvordan køber vi ind eller skal det være spejderventeret der ejer disse ting? Alternativt en 
fordelingsnøgle. 
 
Det giver mening med buskrydder, græsslåmaskine, bålgrej, printer, rafter, projektor, udstyr til 
løbsposter.  Dette er måske udstyr som huset kunne deponere over.  
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De ting som vi har brug for til lejre kan give udfordringer og ønskes ikke fælles. 
 
Husudvalg : følg op på om vi bliver trukket i tilskud på huset, hvis det er lejet ud til andre.  
Der er også fordele ved at det ikke bliver lejet ud. 
 
Husregler til det nye spejderhus. Stil eks. skoen udenfor, inden i går ind. Skohorn i kæder til at 
hjælpe en i støvlerne igen. 

Containerne  
Hvad skal vi bruge containerne til? På nuværende tidspunkt er vi endnu ikke kommet på plads i den 
nye hytte og det kunne måske være en ide at vente med at tage flere beslutninger til vi er kommet 
på plads i de nye omgivelser.  
 
Så har vi et overblik over området, hvordan det fungerer, er der depotplads nok? Hvor er det mest 
hensigtsmæssigt at have et brændeskur og skal brændeskur skal det være integreret med vores 
containere? 
 
Der var flere optioner oppe vedr. containerne. At man sælger dem og bygger et skur. At man vender 
en af containerne og sætter brændeskur på. 
   
DDS har snakket lidt med de andre ledere og vil gerne beholde dem da depotet er begrænset og de 
har ret mange ting. Kan man gøre containerne mere funktionsdygtig og beklæde den med rafter. De 
skal ikke væk. 
 
Bertha: Vi har ikke plads nok pt. Så vil gerne beholde containerne 
Vi kender ikke hvordan det er at have det nye hus, så inden vi kommer i det vil det for en sikkerheds 
skyld være rart at beholde dem. 
 
Vi får ikke alverden for containerne, så det er ikke økonomien der afgør det  
Hvis man beklæder dem og sætter dem op med rafter så vil de også se fornuftigt op 
 
Vi tager beslutningen når vi har 1 års erfaringer med det nye hus. Vi bør tage det nye hus i brug. 
Finde ud af hvad vi skal bruge det til og når vi føler os dus med det nye hus kan vi tage beslutninger 
om hvor der skal være brændeskur og andre ting. 
 
Morten Rask vil gerne have en overordnet plan. Morten var desværre forhindret da han er 
sygemeldt med covid. 
  

Hvordan skal vi bruge kælderen i depotet? 
Det er tænkt som et patruljerum 
Det skal ikke være et øremærket klanlokale. Vi har brug for lokalet til vores spejderaktiviteter. 
Der er ting der er lavet såsom bordet, som man skal passe på. 
Den nye klan må dekorere en blå/grøn væg. 
 

Hvad bruger vi skuret bag depotrummet til? 
Det burde opgraderes, men lad os se tiden an. 
 
Huggeblokke med tøndebånd, så vi undgår de bliver flækket. 
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Sætter volde op på pladsen så den bliver mere 3 dimensional og god for dyr og planteliv.  Ved volde 
kan vi lave naturlige rum og få splittet pladsen op i mindre enheder.  
 
Bunden foran huset kan godt bruges til stenvold for dyr.  
Piletræer der bliver plantet i rundkreds er gode til at danne huler med. 
 

Indretning af den nye spejderhyttes rum. 
Hvordan indretter vi os  
Lad os se hvordan den er når hytten er færdig 
To vægge til de grønne og to vægge til de blå. 
Overdimensioneret Rullegardin foran et vindue til brug for projektor 
Jørn spørger om en projektor hos arbejde. 
 
 

Ideer omkring SL2022  
Der er ide at vi lejer en lav container, som vi får fragtet til Køge.  
 
Lad os mødes med DDS om rafter  
lad os stikke hovederne sammen hurtigst muligt. 
 


