DOF Nordjylland
20. marts 2018

Trailerudvalg
DOF Nordjylland
RETNINGSLINIER FOR DOF NORDJYLLANDS TRAILER OG TELT
Kære låner af DOF-Nordjyllands trailer
Tak fordi I har lyst til at låne traileren. Den er med til at synliggøre DOF’s vigtige arbejde med at sikre
nuværende og fremtidige generationer mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv.
For at alle kan have optimal glæde af traileren, og for at forlænge trailerens levetid, har udvalget set sig
nødsaget til at sætte nogle retningslinjer for udlån af traileren.
Vi håber, at I får rigtig meget glæde af traileren og selvfølgelig især, dens spændende indhold.
Med venlig hilsen
Trailerudvalget i DOF-Nordjylland
RETNINGSLINIER FOR DOF NORDJYLLANDS TRAILER OG TELT
-

Traileren kan lånes til formål, som har med fugle at gøre, og som skal godkendes af
trailerformanden.
Låner skal være medlem af Dansk Ornitologisk Forening.
Registreringsattest på traileren forefindes i traileren.
Låner skal oplyse navn og tlf.nr. på en kontaktperson, som har ansvar for brochurer + telt + trailer.
Denne skal give besked, hvis der er 25 eller derunder tilbage.
Der skal være konstant opsyn med telt og trailer.
Teltet skal tages ned lige efter brug og trailer skal være aflåst om natten.
Ved brug af teltet flere døgn i træk, skal brochurer og andre løsdele lægges i traileren om natten.
Låner har ansvar for, at teltet er ordenligt sikret i hård blæst. Der ligger ekstra stropper og
forstærkninger i traileren.
Teltet skal ved afleveringen være rengjort for evt. kaffestænk el. lign.
Låner skal hente og aflevere trailer ifølge aftale med Carlo Pedersen eller Gitte Holm

Kontaktperson for trailerudvalget i DOF Nordjylland er:
Carlo Pedersen, Præstevejen 3, 9881 Bindslev, Mobil: 20 25 19 65
Bestyrensens kontaktperson for traileren er:
Gitte Holm, Madum Søvej 31, Akselterp, 9510 Arden, tlf.: 2175 4868, Mail adr.: jpg.holm@gmail.com

Gitte Holm (bestyrelsesmedlem)
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