
Retningslinjer for lån af GF Rosenlunds telt 
 

Teltet er til udlån til GF Rosenlunds medlemmer, og må opsættes på en af foreningens adresser eller 

vejarealer. En enig bestyrelse kan dog dispensere for denne regel, hvis teltet benyttes til et af foreningens 

arrangementer. 

 

Reservation 

• Reservation af teltet kan ske ved kontakt til Jesper, Rosenlundvej 30, mobil 4092 5714, mail: 

jesper@damborg-bendtsen.dk. 

 

Modtagelse 

• Teltet opbevares på Rosenlundvej 30, og modtages af låner på Rosenlundvej 30. 

• Ved modtagelse skal låners navn og mobilnummer oplyses. Disse informationer benyttes kun i 

nødstilfælde til at kunne kontakte låner. 

• Det præcise tidspunkt aftales enten ved reservation eller i god tid før udlån. 

o Hvis låner har specielle ønsker med hensyn til fx at låne teltet en uge før, for at kunne slå 

teltet op i god tid inden brug, så imødekommes dette ønske så vidt muligt. 

• Transport til låners adresse står låner selv for. Teltet er tungt, og det kan anbefales at benytte en 

trailer, hvis det skal transporteres langt. 

 

Opsætning 

• Teltet er 5 x 10 meter telt uden bund.  

• Der medfølger lamineret samle- og opsætningsvejledning med teltet. 

• Teltet kan opslås i sektioner. Det frarådes dog, da teltdugen er hele teltes længde (10 m), hvorfor 

den ene ende af dugen vil hænge løst, og der vil være fare for beskadigelse af dugen. 

• Teltet leveres med stormsikringsanordning samt stabiliserende bundramme. 

Stormsikringsanordningen er påkrævet at montere, mens den stabiliserende bundramme er valgfri. 

 

Tilbagelevering 

• Det præcise tidspunkt aftales oftest ved modtagelse eller - hvis andre er afhængige af nedtagelsen 

af teltet – i god tid inden teltet lånes. 

o Hvis en efterfølgende låner har specielle ønsker med hensyn til fx at låne teltet en uge før, 

for at kunne slå teltet op i god tid inden brug, så vil man kunne blive spurgt om at være 

behjælpelig med at muliggøre denne fleksibilitet. 
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Betaling. 

• Prisen for lån af teltet er 300 DKK. 

• Beløbet afregnes direkte til foreningens konto (Reg. nr. 1345 konto nr. 4865 612 414) ved 

kontooverførsel. Udlåner skal derefter pr. SMS informere Jesper (mobil 4092 5714) om 

overførslen. 

 

Fejl og mangler. 

• Fejl på teltet opstået som følge af almindeligt slid dækkes af foreningen.  

• Låner bedes oplyse om alle opståede og observerede fejl, da det derved ofte kan nås at blive 

udbedret/indkøbt inden teltet skal udlånes næste gang. Alternativt kan næste låner informeres om 

manglerne ved modtagelse af teltet. 

 

 

 


