Veddelev Grundejerforening
Vil du vide mere?

Ideer?

Læs mere på veddelev.dk. Har
du flere spørgsmål, så skriv til
roedehus@veddelev.dk eller se
”Veddelev GF” på Facebook.

Det Røde Hus kan også bruges til
fælles arrangementer i VGF. Har
du en god idé til et arrangement,
så skriv til roedehus@veddelev.dk

Sådan åbner du døren
Ring til 2180 7004, når du vil ind i
det Røde Hus. Du hører herefter
en lyd fra låsen. Når den lyder,
kan du åbne døren.

Det Røde Hus
på Veddelev Nordstrand

Værd at huske
Det Røde Hus er lejet af
Veddelev Grundejerforening og
drives af frivillige medlemmer.
Hjælp med at holde det fint – til
glæde for os alle.

Adgang til toiletter, bad og omklædning:
VGF medlemmer og husstanden: Indeholdt i kontingentet.
Andre Veddelev borgere: 200 kr./husstand/sæson
Lån af klublokale og køkken:
Kun for VGF medlemmer mod et gebyr på: 200 kr/gang.
Med et medlemskab af VGF på 510 kr./årligt er du blandt andet med til at sikre
driften af det Røde Hus, Skt. Hans på Nordstranden, sikre områdets interesser – og
meget mere. Med et kontingent til VGF bidrager du også til, at vi har en badebro ved
Nordstranden, som kan benyttes af alle i sommerperioden – en udgift på næsten
80.000 kr pr. år., der alene drives og betales af kontingenter fra VGF-medlemmer.
Uden kontingenter – ingen badebro. Derfor er dit medlemskab afgørende for et
attraktivt nærmiljø i Veddelev.
Alle på Veddelev halvøen kan være medlem af Veddelev Grundejerforening – også
selvom du bor i et område, der er dækket af Veddelev Landsbylaug, som vi har et tæt
samarbejde med. Du kan samtidigt være medlem af VGF og herigennem støtte vores
aktiviteter.
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Det Røde Hus er for alle
beboere på Veddelev halvøen

… du skal bare lige
tilmeldes

Det Røde Hus er istandsat af Veddelev Grundejerforening
(VGF), af en gruppe frivillige medlemmer. Det Røde Hus
skal danne rammen om et aktivt fællesskab i Veddelev
Grundejerforening. I huset er der toiletter og mulighed for
omklædning og bad. Klublokale og køkken kan lånes af
medlemmer i VGF.

Bliv tilmeldt allerede i dag ved at skrive til
roedehus@veddelev.dk.
Når du er tilmeldt, kan du og din familie få adgang til
huset ved en opringning via de tilmeldte mobiltelefoner.

Spørgsmål/Svar

Spørgsmål/Svar

Hvem kan bruge det Røde Hus?

I hvilken periode er der adgang til det Røde Hus?

Alle beboere på Veddelev halvøen. Som medlem af Veddelev Grundejerforening er det en
del af dit kontingent (520 kr/år). - Andre ikke-medlemmer, der bor på Veddelev halvøen,
kan ved tilmelding og betaling af 200kr/sæson også få adgang.

Det Røde Hus kan benyttes fra 1. maj og til slutningen af september, så længe badebroen
er opsat. Dagligt fra kl. 06.00 til 22.00.

Jeg er medlem af VGF – hvordan får jeg adgang til toilet/bad i Det Røde Hus?
Hvis du er medlem af VGF, så får du adgang til huset ved at skrive en email til
roedehus@veddelev.dk . Skriv dit navn, adresse, om du er medlem af VGF, email, samt
navne og telefonnumre på de i husstanden, som ønsker adgang til Det Røde Hus. Forvent
at der kan gå nogle dage før du har adgang, da det er frivillige medlemmer, som står bag
driften. Alle i jeres husstand kan få en mobil telefonnøgle.
Med et medlemskab af VGF er adgang til toilet/bad inkluderet i dit kontingent og du kan
også låne klublokale og køkken mod et gebyr. I er som medlem af VGF med til at støtte
VGF lokale aktiviteter, herunder opsætning og nedtagning af badebroen.
Jeg er ikke medlem af VGF – hvordan får jeg så adgang til toilet/bad i Det Røde Hus?
Bor i i Veddelev, kan I blot sende en email til roedehus@veddelev.dk med navn og
adresse, samt navn og telefonnummer på de i husstanden, som ønsker at få en
mobilnøgle til Det Røde Hus. Du kan læse nærmere om reglerne på www.veddelev.dk .
Du vil modtage en mail med information om, hvordan du indbetaler 200 kr. til det Røde
Hus. Beløbet dækker adgang til huset i hele sæsonen. Du kan som beboer i Veddelev også
melde dig ind i Veddelev Grundejerforening, se ovenfor.
Hvordan låner jeg som medlem af VGF køkken/klublokalet?
Kun for medlemmer af Veddelev Grundejerforening. Læs nærmere på www.veddelev.dk .

Hvilke faciliteter får jeg adgang til med en mobilnøgle?
Du får med mobilnøglen adgang til fællesrummet og til de 2 toiletter og bad (koldt vand)
samt håndvaske.
Hvilke klubfaciliteter kan jeg som VGF medlem få adgang til?
Som medlem af VGF kan du låne klublokalet og køkkenet mod et gebyr. Klublokalet
indeholder 4 borde og stole (plads til 24 personer), samt service, kander og elkedel. Der
er også køleskab, ovn/komfur og opvaskemaskine. Bemærk at også andre har adgang til
toiletter/bad – selvom I har lånt klublokalet. Hav respekt, forståelse og fornemmelse for
hinanden. Alle brugere har ansvar for at rydde op efter sig selv.
Udenfor er der et bålsted. I kan dog ikke reservere bålstedet på forhånd
Hvordan sikrer man sig, at man kan komme ind og benytte husets toiletfaciliteter?
Det er nemt. Du bruger din mobiltelefon til at få adgang til huset. Når du ringer op vil
dørlåsen kort tid efter summe og døren kan åbnes. Hvis ikke den summer og åbner, er du
muligvis ikke registreret endnu. Hvis du har problemer skriv til roedehus@veddelev.dk
Hvem kan være medlem af Veddelev Grundejerforening ?
Alle beboere på Veddelev halvøen kan være medlem af Veddelev Grundejerforening.
Skriv til kasserer@veddelev.dk , hvis I som beboere ønsker at blive medlem.

