13. august 2020
Udlåns- og Arrangementspolitik Gry
Alle medlemmer i Gry kan låne Stationen, både og andet materiel. Udlån af både skal dog altid
godkendes af den bådansvarlige leder. Ved sejlads med mere end 50 % ikke-medlemmer,
indebærer det dækning af selvrisikoen til forsikringen i forbindelse med en evt skade.
Ved alle udlån skal der være en person over 18 år som er ansvarlig for arrangementet.
Som medlem kan man låne til arrangementer der er i lige opad- eller nedadgående familiemæssig
linje. Man kan altså låne til et arrangement for sig selv, sine forældre eller sine børn. Man kan dog
ikke holde sin egen 18-års fødselsdag og samtidig være den ansvarlige.
Arrangementer med Gry-medlemmer såvel som ikke Gry-medlemmer kræver, at der er en person
over 18 år, der vil være ansvarlig for arrangementet. At være ansvarlig indebærer at man enten er
tilstede, eller kan tilkaldes til Stationen indenfor rimelig tid, - max ½ til 1 time, hvis deltagerne har
behov for dette. Samtidig skal man også tilse arrangementet uanmeldt minimum en gang i løbet af
arrangementet. Som ansvarlig står man også for at Stationen er afleveret i orden efter
arrangementet.
Alle spejderarrangementer og møder har førsteprioritet forud for alle andre arrangementer og
udlån. Møder og arrangementer er indskrevet i kalenderen på hjemmesiden eller i Standeren.
Alle udlån skal godkendes via et ledermøde, hvorfor udlån skal forespørges i så god tid, at udlånet
kan komme op på et ordinært indkaldt ledermøde. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre kan lånet
som udgangspunkt ikke godkendes.
Enhver anden søspejdergruppe er dog altid velkomne til at låne stationen og broerne i forbindelse
med f.eks. weekendtur uden godkendelse på et ledermøde.
Dette såfremt der ikke står noget i kalenderen, og at det ikke krydser med nogle interne
arrangementer, eller er til hinder for den daglige praksis i Gry.
Desuden skal den gæstende gruppe altid have en direkte kontakt til en leder eller anden
ansvarshavende nøglebærer, der kan godkende overleveringen efter endt udlån.
Udlånet skal altid godkendes af den udlånsansvarlige og er desuden underlagt de almindelige
regler for udlån
Ledermødet vælger en udlånsansvarlig som tager sig af henvendelser vedr. udlån og
arrangementer.
Der kan i specielle tilfælde gives dispensation for reglen mht. ledermødegodkendelse. Dette kunne
eksempelvis være hvis der er nogen som står i akut nød for et lokale pga. udefrakommende
omstændigheder f.eks. kan en hytte være brændt eller evt. dobbeltbooket. I disse tilfælde kan der
gives tilladelse efter en godkendelse via mail blandt lederne og den udlånsansvarlige. Også her skal
der være en som er ansvarlig for arrangementet.
Ved alle arrangementer aftales der med udlånsansvarlig et tidspunkt for udlevering og aflevering
af nøgle, samt gennemgang af Stationen. Ligeså med andet materiel og både.
Ved udlevering gennemgås Stationen, materiellet, båden, så der er klarhed over hvad der er en del
af lånet.
De lokaler der er til almindeligt udlån er: Tropslokalet, Kabyssen og selvfølgelig toiletterne. Alle
andre lokaler er IKKE til udlån uden en særskilt aftale, og må heller ikke bruges selvom der er Grymedlemmer med til arrangementet. Eks kan PLAN og SATS-udlån med teamdeltagere fra Gry, IKKE
gøre brug af f.eks. lederlokalet.

