
Bookingregler for Drejet 

 

1. Ferieåret løber fra d. 1/3 til 28(29)/2 året efter. 

Hvem kan booke? 

2. I henhold til reglerne om aktive, passive og hvilende medlemmer, er det kun aktive, der kan booke 

huset. Dog kan medlemmer under 18 år også booke huset. 

Ingen over 18 år må overnatte i huset, uden at et aktivt medlem er til stede.  

3. Aktive kan først booke huset, når ens betaling er registreret.  

4. Aktive og passive samt medlemmer under 18 år kan booke teltplads. 

Booking af huset i stamuger 

5. Stamuger kan kun bookes for det indeværende ferieår.  

6. I de 10 stamuger skal én fra stamfamilien senest 4 uger før ugens start meddele bookingcentralen, 

om stamfamilien ønsker at benytte huset. Tilsagn om, at stamugen benyttes, kan kun gives af aktive 

medlemmer. Stamfamilien fordeler selv, hvordan ugen benyttes. 

7. Aktive kan fra det tidspunkt, hvor deres betaling er registreret, blive skrevet på venteliste til en 

bestemt stamuge, som ikke er stamugen i egen stamfamilie.  

8. Bookning på venteliste sker efter ”først-til-mølleprincippet” samt efter følgende prioritering: Aktive, 

som inden for de forudgående tre år har fået tildelt en eller flere stamuger, som ikke er egen 

stamuge, prioriteres lavere end aktive, som indenfor samme tidsrum har fået tildelt ingen eller 

færre stamuger, som ikke er egen stamuge, jfr. eksemplet nedenfor. 

9. Har bookingcentralen ikke hørt fra en stamfamilien senest 4 uger før stamugens start, vil ugen blive 

tildelt en aktiv, som på det tidspunkt står på venteliste til den pågældende uge. Kan en stamfamilie 

forudse, at ingen fra familien vil benytte stamugen, opfordres man til at meddele det til 

bookingcentralen hurtigst muligt. 

10. Er der ingen aktive medlemmer i en stamfamilie, vil stamugen 4 uger før ugens start blive tildelt en 

aktiv, som på det tidspunkt står på venteliste til den pågældende uge. 

11. Stamuger, som 4 uger før ugens start hverken er booket af stamfamilien eller tildelt aktive på en 

venteliste, kan frit bookes af alle aktive efter ”først-til-mølleprincippet”. 

12. En stamfamilie kan ikke bytte sin stamuge med en anden stamfamilie. 

Booking af huset i andre uger 

13. Udenfor stamugerne kan huset bookes frit. Dog kan man ikke booke huset i fællesugen (uge 30) 

eller i de faste arbejdsweekender, p.t. weekenden i pinsen samt weekenden med 1. lørdag i 

september. Der kan bookes for både det indeværende og det efterfølgende ferieår.  

14. Hvis et medlem har booket for et efterfølgende ferieår men endnu ikke har betalt for det 

pågældende år, og et andet medlem, der har betalt, ønsker at booke for samme periode, vil det 

medlem, der har booket først, blive kontaktet af bookingcentralen. Hvis medlemmet ikke har betalt 

senest en uge efter, at medlemmet er kontaktet af bookingcentralen, bliver bookingen ophævet, og 

de ønskede dage tilfalder det andet medlem, der ønsker at booke. 



Hvad giver booking af huset ret til? 

15. I de 10 stamuger råder stamfamilien over de 4 køjepladser, hemsen og tanghytterne. Alle aktive og 

passive familiemedlemmer i og uden for stamfamilien kan frit benytte stue, køkken, toilet, baderum 

og muligheden for at overnatte i telt. 

16. Uden for stamuger, fællesuge og arbejdsweekender har man som udgangspunkt huset for sig selv i 

den periode, man har booket. 

Booking af teltplads 

17. Teltpladser kan bookes af aktive og passive medlemmer.  

18. Der kan bookes teltplads i arbejdsweekender. Uden for stamugerne kan teltpladser bookes, når 

huset ikke er booket. 

19. Ved booking af teltpladser gælder alene ”først-til-mølleprincippet”. Dog må der i henhold til 

fredningen maksimalt være fem telte på grunden. 

20. Hvis der ”kun” er booket teltplads, kan huset stadig bookes. Vælger man at booke huset når der er 

booket teltplads, har den eller de, der har booket teltplads, ret til at benytte stue, køkken, toilet og 

baderum. 

Forskellige ordensregler 

21. Benytter man sig af muligheden for at være på Drejet på samme tid som en familie, der har booket 

huset, skal man respektere, når familien ønsker ”nattero”. 

22. Hvis man kommer og overnatter i en af de 10 stamuger, er det god skik at ringe og meddele, at man 

kommer. Samtidig er det muligt at forhøre sig, om der evt. er ledige sovepladser. 

23. Tager man venner med til Drejet i en af de 10 stamuger, skal man gøre disse opmærksom på, at der 

er tale om et familiesommerhus, og at det er muligt, der kommer andre familiemedlemmer, der 

også har ret til at benytte Drejet og alle stedets faciliteter. 

24. Der henstilles til, at man ikke tager venner med på Drejet i uge 30, da den uge er fælles familieuge. 

 

Eksempel på prioritering af venteliste: 

Reserveret som nr Tildelte uger de seneste 3 år Prioriteret tildelingsliste 

1 2 4 

2 1 2 

3 1 3 

4 3 5 

5 0 1 

 

Eksemplet viser bl.a. følgende: 

• Nr. 5 får tildelt ugen, fordi nr. 5 har det laveste antal tildelte uger de senest 3 år. 

• Nr. 4 står sidst i køen til at få tildelt, da nr. 4 har højeste antal tildelte uger de seneste 3 år. 

• Nr. 2 og 3 har samme antal tildelte uger de seneste 3 år, så her er ”først-til-mølle” afgørende i det 

indbyrdes forhold.  

Når man har fået tildelt en uge via ventelisteordningen, kan man ikke efterfølgende blive frataget ugen, hvis 

et medlem, der inden for de seneste tre år har færre tildelte uger, ønsker at booke ugen. 


