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Der skal ansøges om tilladelse til overnatning i Spejderhuset i ethvert tilfælde. Overnatning kan kun foregå i Stor
Stue grundet flugtveje samt redningsåbninger. Stor Stues døre samt vinduer (redningsåbninger) skal holdes frie og
må ikke spærres af sovepladser, bagage eller andet inventar. Dette krav skal være opfyldt for godkendelsen.
Ansøgningen foregår i to trin, udfyldelse af skema på Østsjællands Beredskabs hjemmeside samt fremsendelse af
Wagandoo Plantegning via e-mail. Plantegningen findes i Wagandoo hjemmeside under Dokumenter.
Ansøgningen skal helst fremsendes to uger før overnatning påbegyndes. Svar fås indenfor et par dage.

Åbn Østsjællands Beredskabs hjemmeside: www.oesb.dk
I bunden af forsiden findes rubrikken Midlertidig Overnatning, tryk på knappen Læs Mere. I bunden af den ny side
der åbner trykkes på Midlertidig overnatning ansøges her
Udfyld Ansøgningen med alle oplysninger.
Institutionens navn: Det Danske Spejderkorps, Wagandoo Gruppe
Navn, telefon samt e-mail skal være ansøgers, ikke Wagandoo’s.
Under Adresse for overnatningen, Lokale, kommer teksten: Lokale findes ikke. Ignorer denne besked.
Under Evt. kommentar kan der skrives:
Overnatning i Stor Stue i forbindelse med spejderaktivitet
Eller
Spejderweekend med overnatning i Stor Stue

Herefter fås en kvittering på ansøgningen per e-mail, se også næste side.

Wagandoo Plantegning fremsendes vedhæftet e-mail til: oesb@oesb.dk
Emne:

Wagandoo Gruppe overnatning i Spejderhus, Stor Stue

Tekst:

Hej,
Vedlagt plantegning til brug for godkendelse af overnatning i Wagandoo Gruppes Spejderhus, Stor
Stue, Ibsensvej 12, 2630 Taastrup d. Dato til Dato.
Med venlig hilsen
ANSØGERS NAVN
Evt Tlfnr

Eksempel på kvittering:
Østsjællands Beredskab
Gammel Vindingevej 10
4000 Roskilde

Ibsensvej 12
2630 Taastrup
Lokale: Lokale findes ikke
Att: Nils Hauge
Dato: 14. september 2018

Kvittering på ansøgning om midlertidig overnatning
Dette er en kvittering på ansøgning om midlertidig overnatning,
ansøgning afventer godkendelse på grund af følgende: Lokale
findes ikke

Hovedkontor Østsjællands
Beredskab
Station Roskilde
Gammel Vindingevej 10
4000 Roskilde
www.oesb.dk

Vi vil behandle din ansøgning hurtigst muligt og vil kontakte dig på
72202344 eller pr. e-mail: n.hauge@hotmail.com
Der er ansøgt om at benytte Lokale findes ikke beliggende i Det
Danske Spejderkorps Wagandoo Gruppe til midlertidig
overnatning fra 21. september 2018 kl. 17:00 til 23. september
2018 kl. 11:00, såfremt de ”Driftsmæssige Forskrifter” fra april
2008 overholdes.
Overnatningen inkluderer 2 voksne og 5 børn.
Kommentar tilknyttet ansøgningen: Spejder weekend med
overnatning i huset, i stor stue.
Der skal etableres en fast vågen vagt, hvis der i bygningen er mere
end 150 personer som overnatter.
Skulle det blive nødvendigt vil Østsjællands Beredskab kontakte
ansøgeren på telefon: 72202344 eller pr. e-mail:
n.hauge@hotmail.com
Såfremt de Driftsmæssige Forskrifter ikke overholdes – er
tilladelsen ikke gyldig og overnatningen må ikke finde sted.
Med venlig hilsen
Østsjællands Beredskab

Telefon: +4533431800
Email: oesb@oesb.dk

