
Aftale vedr. bibelcamping i Skovgårde 
 
Denne aftale afløser og præciserer retningslinjer, fra den 8. april 1987 vedr. Indre 
Missions grund i Skovgårde. 
 
Det er aftalt: 
- at IM´s ledelse for Skovgårde-udvalget hvert år sammen med 
grundejerforeningens bestyrelse gennemgår den senest sæson og planer for 
pladsen i det kommende sæson. 
 
Placering af telte og campingvogne mv.: 
- at telte/campingvogne med unge mennesker placeres længst mulig væk fra 
sommerhus området, længst mod vest og op til Nordkystvejen 
 
- at de store telte opstilles således, at evt. højttalere altid vender væk fra 
sommerhusområdet 
 
- at alle regler fra brandmyndighederne overholdes. 
 
- at der ikke må udledes spildevand på pladsen. 
 
- at der ved møder og arrangementer slukkes for forstærkere senest kl. 22.30. 
 
- at der er ro på hele pladsen kl. 23.30. 
 
- Det tilstræbes at kørsel til og fra pladsen sker senest kl. 22.00. 
 
- Der må ikke parkeres i sommerhusområdet – der henvises til den offentlige 
parkeringsplads 
 
- Alt færdsel i området må kun ske på de offentlige stier/veje. 
 
 
 
Vedr. antal deltagere 
- Der er ca 100 etablerede pladser. Derudover er der områder med juniorer, 
Teenagere og unge. Alle regler for div. myndigheder overholdes. 
Bibelcampingudvalget kan vælge at ændre i området så der bliver flere fast 
etablerede pladser f.eks i teen- og ungdomsområdet. 
 
Vedr støj: 
- at brug af højttalere og andre musikinstrumenter (f.eks. trommer) begrænses 
mest mulig – herunder at øvning på musikinstrumenter begrænses 
 
- at lydniveauet tilpasses de forskellige teltes størrelse 
 
- at der i samarbejde med myndighederne aftales et max. støjniveau 
 
Vedr. benyttele af stranden 
- at de gældende regler for brug af åben ild følges. 
 



- at deltagerne opfordres til at benytte vejene og stierne i området og på 
forstranden 
 
- at deltagerne respekterer private stier og de opsatte skilte 
 
- at man tager særlig hensyn til de øvrige badegæster 
 
Det er naturligvis en forudsætning for at bruge stranden, at man værner om 
naturen og ikke efterlader affald. 
 
 Vedr. ild  
- at grill bruges med omtanke. Være opmærksom på, om der er forbud p.g.a 
længere periode uden regn. 
 
- at der iøvrigt er opstillet brandslukningsudstyr i samarbejde med 
brandmyndighederne 
 
- at der på pladsen er nattevagter fra kl. 23.00 – 06.00 
 
Vedr. affald og hunde 
- at der snarest efter lejrens afslutning ryddes op, således at der ikke er skilte, 
tove, affald på pladsen 
 
- at hunde ifølge gældende regler for hele sommerhusområdet skal holdes i snor.  
- at alle efterladenskaber fra hunde samles op  
 
Vedr. info 
- at alle deltagere i bibelcampingen informeres om de aftalte regler bl.a. ved 
tilmelding til lejren og på møder 
 
- at deltagerne opfordres til at vise respekt for naturen, området og de fastboende 
i sommerhusområdet – herunder at overholde hastigheds begrænsningen på 20 
km i timen i hele området, og tage hensyn til bl.a. legende børn i området 
 
Vedr. ledelse 
- at ledelsen af bibelcamping altid er åben for henvendelser fra grundejerne, og at 
enhver henvendelse tages seriøst. 
- At evt. henvendelse sker gennem bibelcampings information i åbningstiden, eller 
ved at ringe til lejerchefen tlf.: 28655277 


