
Retningslinjer 

for Skovgården 
 

Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården er mødested for Furesø Kommu-

nes seniorer herunder efterlønnere og pensionister og har mange forskellige tilbud 

på aktiviteter og arrangementer. En del af Skovgårdens brugere vælger at blive fri-

villige. I samarbejde og med støtte af Skovgårdens medarbejdere varetager de fri-

villige opgaver som f.eks. aktivitetsholdleder og udvalgsarbejde.  

For at skabe klare rammer om Skovgårdens tilbud og de frivillige indsatser er 

der udarbejdet en række retningslinjer for følgende relevante områder: 
 

    Aktivitetshold 

    Arrangementsudvalget 

    Billetsalg ved fester og aftenarrangementer 

    Frivillig indsats på Skovgården 

    Frivillig i receptionen 

    Skovgårdens gavebod 

    Brug af Skovgårdens lokaler udenfor almindelig åbningstid 

    PR- og udviklingsudvalg 

    Udflugter 

    Udstilling på Skovgården 
 

De enkelte retningslinjerne uddybes i denne folder. 





 at der til en hver tid er overensstemmelse med holdliste og deltagere  

 at nye deltagere bliver taget godt imod og får den nødvendige intro-
duktion til holdet 

 sammen med deltagerne, at der er en god stemning 

 at involvere en af Skovgårdens personale ved større problematikker, 
som umiddelbart ikke kan løses. 

Retningslinjer for Aktivitetshold 
 

Formål 

At kunne dyrke sine interesser og dele sin viden i samvær med andre sam-
tidigt med, at der gives mulighed for nye venskaber og større netværk. 
 

Målgruppe og indhold 

Målgruppen er  seniorer - efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensi-
onister - bosat i Furesø Kommune. Der kan dispenseres fra denne regel, 
hvis der er plads på et hold. Hvis der senere bliver optaget, må udenbys 
borgeren vige for Furesø borgeren  - også selv om det er midt i en igang-
værende sæson.  

Indholdet af aktiviteterne fordeler sig på spil, kreative og manuelle aktivi-
teter, musik, it samt motion.  
 

Holdlederfunktion 

Skovgårdens aktivitetshold ledes af frivillige, Skovgårdens personale 
samt eksterne undervisere.   

Holdlederen skal sørge for: 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillig holdleder 

Den frivillige holdleder kan være en bruger af Skovgården eller anden, som 
ønsker at stå for en specifik holdaktivitet. Den frivillige holdleder kan alt ef-
ter indhold af aktiviteten have en vejledende– eller tovholder funktion. Den 
frivillige holdleder betaler ikke for deltagelse på holdet og får ikke honorar. 
Her ud over er der mulighed for at have én medhjælper, som også deltager 
på holdet uden at betale. Medhjælperen skal have et reelt medansvar for 
holdet. Både holdleder og medhjælper inviteres til det årlige arrangement 
for samtlige frivillige på Skovgården. 
 

Skovgårdens medarbejder som holdleder: 

Medarbejderen har en undervisende og vejledende funktion. 
 

Ekstern holdleder: 

Ekstern holdleder har en undervisende funktion. Honoraret finansieres helt 
eller delvist deltagerindtægten og kræver derfor et bestemt antal tilmeldte, 
for at kunne oprettes. 

 

 

 



 
 

Lukkede hold 

Det er muligt at oprette lukkede hold, hvor det tids– og lokalemæssigt er mu-
ligt at oprette flere tilbud af samme hold. 

 

Holdadministration 

Det overordnede ansvar for holdaktiviteter - indhold og økonomi - påhviler 
lederen af Skovgården, og den daglige administration og tilrettelægning på-
hviler medarbejderne i receptionen med uddelegering af visse opgave til fri-
villige i receptionen.  
 

Aktivitetsprogram og annoncering 

Aktivitetsprogrammet udkommer altid primo november. 

For at sikre at så mange som muligt af Furesøs seniorer orienteres om cen-
trets holdaktiviteter annonceres på følgende måde: 

Sæsoner og pris 

Aktivitetssæsonen er opdelt i 3 selvstændige sæsoner. 
 

Sæson 1: Januar – april evt. maj 

Sæson 2: Maj – august 

Sæson 3: September – december 

Sæson 2 er en ekstra periode, som holdlederne frit kan vælge fra eller til, 
også om det skal række over 1, 2, 3 eller 4 måneder.  
 

Deltagerpris på aktivitetshold 

Basispris for deltagelse på aktivitetshold er 150 kr. for fire måneder.  

Hold på 300 kr. evt. mere er hold, som varetages af medarbejdere og eks-
tern underviser eller, hvor der er særlige forhold gældende. 

Hold på 2 måneder koster 75 kr.  

Skovtrim koster 600 kr. for træning i ni måneder. Der er periodevis beta-
ling: Januar - maj kr. 340 og september - december kr. 260. 

Tilmelder man sig, når over halvdelen af sæsonen er gået, betaler man ½ pris.  
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 Via ”Nyt fra Skovgården” 

 Ved opslag på Skovgården, Lille Skolen og Skovgården 2 

 Via Skovgårdens hjemmeside 

 Via lokalpressen så vidt muligt. 

 Via Kommunens informationsside 



 

 

 

Tilmeldingsprocedure 

Tilmelding til aktivitetsholdene foregår i Skovgårdens Reception. 

Der udfyldes tilmeldingsblanket med navn, adresse, telefonnummer og e-mail  
samt antal ønskede hold, hvorefter det samlede beløb betales. Tilmelding til 
gymnastikhold, der ledes af en aktivitetsmedarbejder, kan kun ske via medar-
bejderen. Med udfyldelsen af tilmeldingsblanketten skrives der også under på 
at brugeren er indforstået med at vi opbevarer deres data, og at de giver tilla-
delse til at figurere på holdlister.   

 

Der udleveres en kvittering, som skal gemmes til brug ved evt. tilbagebeta-
ling. EDB har speciel tilmeldingsblanket. Man er først tilmeldt et hold, når 
holdbetalingen er sket. 

Nogle hold udbydes 2 gange på en uge. For at så mange forskellige brugere 
kan få glæde af aktiviteten er det ikke muligt for den samme person at tilmel-
de sig begge hold inden for den samme aktivitet. Tilmeldingsugen er uge 
47/48. Det er også muligt at tilmelde sig uden for denne uge, men vil man sik-
re sig plads i sæson 1 og 3 skal man tilmelde sig i uge 47/48.  

Ved tilmelding udenfor uge 47/48 gælder ” først - til – mølle” -princippet.  
 

Lodtrækning 

Det fremgår af de enkelte hold, hvor mange deltagere, der er plads til. Hvis 
der efter tilmeldingsugen er overtegnet på et hold, foretages en lodtræning, 
medmindre holdlederen kan finde anden løsning. Der bliver herefter givet be-
sked til de personer, som ikke har fået plads på holdet. De, som er tilmeldt 
både sæson 1 og 3, er i lodtrækningen sikret plads på en af sæsonerne. Bru-
geren kan herefter vælge at stå på venteliste til den sæson, som der ikke var 
plads på. Rækkefølgen på ventelisten findes også ved lodtrækning. Hvis bru-
geren ikke ønsker at bevare sin plads på ventelisten tilbagebetales penge for 
den pågældende sæson ved henvendelse i receptionen. 

 

Fortrydelsesret 

Der er en prøveperiode, hvor man kan deltage to gange på holdet. Hvis man 
herefter har fortrudt sin indmeldelse, kan man mod fremvisning af kvittering 
få sine penge tilbage ved henvendelse i receptionen i efterfølgende uge. Her-
efter tilbagebetales der ikke penge.  
 

Afmelding og fravær 

Hvis en deltager gentagne gange melder afbud til et hold og hermed optager 
plads for anden bruger, kan aktivitetscentret – efter at have drøftet fraværsår-
sagen med brugeren og holdlederen - optage en anden bruger fra ventelisten 
til det pågældende hold. 
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Hvis en deltager er fraværende tre på hinanden følgende gange uden at mel-
de afbud, lader aktivitetscentret en anden deltager tilgå holdet fra den even-
tuelle venteliste. 

 

Aflysning og telefonkæde 

Det er holdlederens ansvar at etablere en telefonkæde. Receptionen udleve-
rer en oversigt over holddeltagernes tlf.nr., som holdlederen kan dele ud.  

Hvis en holdleder aflyser en holdaktivitetsdag, sætter holdlederen telefonkæ-
den i gang.  

Holdlederen kan også etablere en mailgruppe. Ønskes renskrevet mailgrup-
peliste, kan denne opgave evt. løses af receptionen. 

Skovgårdens reception skal altid have meddelelse om aflysning af et hold. 

 

Materialeudgifter og Skovgårdens redskaber 

Materialeudgifter indgår ikke i prisen. Der må for de fleste hold påregnes en 
materialepris, og det gælder altid, at hver deltager betaler for egne, anvendte 
materialer. Herudover kan der på visse hold være tale om fællesudgifter, dvs. 
materialer til fælles brug  (se liste) Skovgården stiller nærmere definerede 
redskaber til rådighed for de enkelte hold (se liste). 

Holdlederne bestiller selv materialer og kan vælge, at lade Skovgården be-
tale fakturaren i første omgang og efterfølgende afregne i receptionen. Ke-
ramik, glasformning og porcelæn afregner også for brænding. Køb af mate-
rialer via aktivitetscentret er altid incl. moms.   

Redskaber, som ikke er Skovgårdens ejendom men egne effekter, som bru-
gerne   anvender i forbindelse med aktiviteter, hæfter centret ikke for på no-
gen måde. 
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Hold Skovgården Bruger 
Motionshold Træningsmaskiner, diverse 

små gymnastikredskaber og 
måtter til hold ved personale  

Egen drikkedunk 

Billard Billardborde, udvalg af bil-
lardkøer, spidser til kø, tu-
scher, kridt  

  

Bogbinding   

    

Skæremaskine – slib-
ning af kniv 

Bordtennis Bordtennisborde og bolde   Bats 

Dart Dartskive + pile    
Bridge   Kort  
Orkestre Klaver, kopiering Egne instrumenter  
It på 

Skovgården 

It-forbindelse fra TDC, tele-
fon. (sidst indkøbte iPads) 

PC, iPads, printer m.m. 

Papir, patroner 

50 kr. pr. sæson pr. del-
tager  

Engelsk kon-
versation 

  Undervisningsmateriale 

  

Gå en tur   150 kr. pr. deltager for 3 
sæssoner  for planlæg-
ning af ruter 

for km penge + planlæg-
ning  

Glasformning Glasovn 

Ovnplader 

Slibemaskine + udskiftning 
af diamant 

  

Brænding og glasmateri-
ale afregnes med Skov-
gården  

Fællesudgifter 50 kr. til 
fiberpapir, stringers og 
”krymmel”  

Brændingspris pr. kgv/t.  

Madlavning   Ingredienser  

Keramik Keramikovn 

Ovnplader 

Brænding og  glasur: 
100 kr. pr. sæson pr. 
person.. 40 kg pr. kg ler  
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Hold Skovgården Bruger 
Kor Kopier af sange    
Nunofilt Tørretumbler Uld, silke 

20 kr. i fællesudgifter.  

Patchwork   Stofmaterialer, tråd m.m.  

Petanque Bane og kugler    
Pileflet Pil (gratis) Urtepotte, jord, strips  
Porcelæns-
maling 

Ovn 

Plader 

Porcelæn, farver, olier og 
brænding 70 kr. pr. mdr,  

Robotfliser Fliser    

Skak Skakspil, backgammon    
Skind- og 
pelssyning 

Symaskine Materialer kan købes på 
stedet.  

Sølv, poler og 
sten 

Stenslibningsmaskiner samt 
udskiftning af slibebånd 

2 stk. vasketromler 

Materialer købes på hold 
– afregnes med Skov-
gården. 
 Fællesudgifter 50 kr. pr. 
sæson.  

Sy med gamle 
broderier 

Symaskiner Genbrugsbroderier. 
Tilbehør købes i AK  

Syning Symaskiner Enkelte materialer som 
mønsterpapir, lynlåse 
m.m. kan købes i AK. 

Talehold Kopier til undervisningsma-
teriale 

  

Tegning og 
maling 

  Deltagerne medbringer 
egne materialer.  

Trædrejning Diverse elektriske maskiner, 
høvlebænk, gratis erhvervet 
værktøj, beskyttelsesudstyr, 
udsugning 

Træ 
25 kr. pr sæson til mate-
riel og tilbehør til maski-
ner og værktøj. 

Træn selv Anlæg. CD med øvelser    

Vild med dans Anlæg    
Whist   Kort  
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Formål 

At planlægge og afholde eftermiddagsarrangementer samt fester under hen-
syntagen til alle målgrupper, der kommer på Skovgården. Desuden at delta-
ge som hjælper ved øvrige arrangementer. 
 

Sammensætning af udvalget 

Udvalget består af 3 – 5 brugere af Skovgården, som kender og deltager i husets 
aktiviteter. Udvalget er så vidt muligt selvsupplerende. Centerlederen deltager i 
alle møder og er aktivt med i planlægning og i udførelsen, hvor det er passende.  
 

Opgaver 

Udvalget planlægger onsdagsarrangementer for hele året samt 2 – 3 fester årligt. 
Arrangementerne planlægges for ½ år ad gangen. Opgaverne består i at: 

 Arrangere et varieret program for husets brugere 

 Søge om penge via Skovgårdens Venner  

 Kontakte underholder og sørge for det praktiske op til arrangementet 
(Når aftale indgås skaffes der billedmateriale til Nyt fra Skovgården og 
der sendes en kort beskrivelse af hvad Skovgården er for et sted). 

 Tage imod entré 

 Byde velkommen og sørge for underholder under arrangement samt betaling 

 Oprydning  

 Borddækning, servering og oprydning ved fest  
 

Finansiering af arrangementer 

Fester og arrangementer finansieres af Skovgårdens Venner. 
 

Arrangementskasse 

Arrangementskassen modtager entréindtægter fra arrangementer og skal 
dække udgifter i forbindelse arrangementer og fester såsom: 
 

 Kaffe, kage, drikkevarer og mad til underholderne  

 Udvalgsmedlemmernes billetter til fester  

 Kaffe og kage til den/de ansvarshavende for et arrangement 

 Vingaver til underholderne 

 Blomster og servietter til fester 

 Lotterier 
 

Entré indtægter minus udgifter fra hvert arrangement overføres til Skovgårdens 
Venner. Der vælges en ansvarlig for arrangementskassen, men alle medlemmer 
af arrangementsudvalget har mandat til at indskrive indtægter/udgifter i regn-
skabsbogen.  Skovgårdens Venner søges om midler efter behov. 

Kassen afstemmes regelmæssigt.  

 

 

Arrangementsudvalget 



Fomål: 

At billetsalget sker efter samme procedure til alle arrangementer 
 

Varetagelse af billetsalg: 

Receptionen varetager billetsalget. 

Der kan max. købes 2 billetter pr. fremmødt person. 
 

Procedure ved billetsalg  

Medarbejder i receptionen sørger for at fremstille billetter og deltagerlister. 

Billetsalget starter på den i ”Nyt fra Skovgården” annoncerede dag og tidspunkt. 

Der udleveres kø-numre ½ time før billetsalget starter om nødvendigt. 

Ved køb af billetter skal deltagerne opgive navn og telefonnummer. 

Der kan ikke reserveres billetter på forhånd. 

Der sælges kun billetter til seniorer med folkeregisteradresse i Furesø Kommune. 

Hvis der er billetter i overskud, kan udenbys borgere købe. 

Alle billetter er nummererede, og der noteres navn og telefonnummer ud fra 
hver person på deltagerlisten.  

Til fester er der altid bordplan, så deltageren på forhånd kender sit bord og sin plads. 
  

Venteliste og refundering: 

Venteliste oprettes, hvis festen/arrangementet bliver udsolgt. Navn, telefon-
nummer og fortløbende ventelistenummer noteres. Ventelisten kan ikke om-
gås. Ved forfald kan billetten refunderes indtil sidste billetsalgsdag. Herefter 
kan den kun refunderes, hvis der er interesserede på venteliste. 

Billetter må ikke handles indbyrdes mellem brugere, da ventelisten derved ik-
ke bliver overholdt. 

  

Aflysning og antal billetter: 

Såfremt der ikke er udsolgt, forlænges billetsalget et givent antal dage, hvil-
ket besluttes af de arrangementsansvarlige i det givne udvalg. De samme 
personer beslutter ligeledes i fællesskab en evt. aflysning ved for få deltagere 
i et givent, planlagt arrangement. 
 

Tildeling af billetter: 

Ved fester kan arrangementsudvalget medtage ægtefælle mod betaling og skal med-
dele to dage inden salget af billetter, om man ønsker billetter. I tilfælde hvor der ikke er 
udsolgt, er det tilladt for fuld pris at invitere familie eller venner med, som ikke er bosid-
dende i Kommunen. Disse skal skrives på  ventelisten. 
 

Pris for arrangementsudvalg  

Arrangementsudvalget, som hjælper før, under og efter en fest får deres billet 
betalt af  arrangementskassen og placeres på bordplan før billetsalg.  

Billetsalg ved fester og aftenarrangementer 



 

 

Formål: 

At inddrage frivillige i planlægning og afholdelse af aktiviteter og arrangemen-
ter samt løsning af relevante opgaver på Skovgården ud fra følgende ud-
sagn: 
 

 fordi den frivillige har lyst og overskud 

 fordi det giver udfordringer og indhold i tilværelsen 

 for at glæde andre 

 fordi det er en del af Skovgårdens mål at inddrage og samarbejde med 
frivillige 

 

 

Introduktion af den frivillige  

Når en frivillig har meldt sig til en opgave på Skovgården, skal vedkommende in-
troduceres til huset og dets retningslinjer samt til selve opgaven. 

Introduktionen består af flg. punkter: 

 Information om og rundvisning på Skovgården  

 Orientering om retningslinjen ”Frivillig indsats på Skovgården”  

 Orientering om og udlevering af retningslinjerne for Skovgården  

 Introduktion til opgaven v/ relevant medarbejder eller frivillig   
 

 

Goder og forventninger 

Holdleder og medhjælper betaler ikke for deltagelse på holdet, som de er  fri-
villig af. Det forventes af dem, at de tager godt imod nye deltagere, sørger for 
en god ånd på holdet samt har ansvar for at deltagerlisten altid er ajourført.  
 

Frivillige i receptionen, Gaveboden og Skovloppen kan hente et krus the/
kaffe den dag, de passer deres opgave. 
 

Frivillige instruktører i Skovtrim kan træne gratis i det tidsrum, hvor de har 
vagt.  
 

Alle frivillige på Skovgården inviteres til et årligt møde for frivillige med gensi-
dig information og hyggeligt samvær. Ved denne lejlighed bydes på middag 
incl. drikkevarer. 

 

Ind imellem arrangeres en inspirationstur mod en mindre egenbetaling til et 
andet aktivitetscenter. Alle frivillige inviteres og tilmeldingen sker via ”først-til-
mølle” princippet. 

 

 

Frivillig indsats på Skovgården 



Der er  fra Skovgårdens side forståelse for, hvis en frivillig ønsker at trække 
sig fra en opgave. Det vil i den forbindelse altid være fordelagtigt, hvis det 
varsles leder eller en medarbejder i forvejen, så der er tid til at finde en 
stedfortræder. 
 

Den frivillige har også mulighed for selv at finde en anden frivillig til at løse 
opgaven. 

Hvis Skovgårdens leder, medarbejdere eller brugere oplever, at en frivillig 
ikke løser sin opgave hensigtsmæssigt, vil lederen sammen med den frivil-
lige forsøge at finde en løsning. 
 

Generelle forventninger: 

 

Eksisterende frivillige opgaver: 
 

Arrangementsudvalg, PR- og udviklingsudvalg, Holdlederfunktion, 
”Gaveboden” , ”Skovloppen” – genbrugsbutik, Skovtrim, hjælp i reception, 
Søndagshygge, Robotfliser, Skovgårdens Venner, Hjælp til banko i Hygge-
krogen, Flittige hænder - julestuen 

 

Frivillig indsats på Skovgården 

 Tavshedspligt  

 Løser aftalte opgave 

 Besked ved afbud til receptionen 

 Loyalitet over for huset 



 

 

Opgavebeskrivelse 

 Udlevering af nøgler 

 Betjening af kassesystem 

 Ekspedering af holdtilmeldinger  

 Telefonpasning 

 Billetsalg til fester og udflugter 

 Servicering af borgere dvs. at hjælpe og guide i forhold til div. spørgsmål 

 Ad hoc opgaver f.eks. tilskæring af billetter, pakning af månedsblad, 
ophængning af opslag 

 

Den frivillige har en fast ugedag kl. 9.30 – 12.30, hvor du er ansigtet ud ad 
til. Du er velkommen til at medbringe lettere beskæftigelse, hvis der ikke er 
umiddelbare opgaver. 

 
Kvalifikationer 

 Venlig og imødekommende 
 

 Serviceminded og udadvendt 
 

 Holde hovedet koldt, når det går stærkt 
 

Informationssøgende, hvilket betyder, at du altid er opdateret i indholdet af 
”Nyt fra Skovgården” og kender til indholdet i ”Aktivitetsprogrammet” dvs. 
kender til alle holdene, til tilmeldingsreglerne samt husets øvrige aktivite-
ter. Desuden har kendskab til støtteforeningen Skovgårdens Venner og 
dennes tilmeldingsbetingelser. 

Mødestabil og selv sørge for at finde en afløser ved sygdom eller ferie 

blandt de øvrige frivillige i receptionen’. 
 

Krav til frivillige i Receptionen 

 Overholde tavshedspligten 
      

 Lettere it-færdigheder pga. brug af kassesystem 
 

 Ved start i receptionen aftales en gensidig prøvetid i 3 måneder. Der 
afholdes et evalueringsmøde inden de 3 måneder er gået. 

 

 En gang om året holdes et kort statusmøde i forhold til håndtering af 
opgaverne og evt. ændringer i samarbejdet.  

 

Frivillig i Receptionen 



 

 

  Formålet med Skovgårdens Gavebod 

 

 At give brugere såvel som gæster af  huset mulighed for små gaveindkøb.  

 At give aktivitetsholdenes deltagere mulighed for at sælge deres fremstillinger. 

 At tjene penge til arrangementer og aktiviteter for husets brugere.  
 

Frivillig opgave 
 

Gaveboden styres af en gruppe frivillige, som selv sørger for pasning af 
butikken, administration og opstilling af varer. Som udgangspunkt er 
gruppen selvsupplerende men kan via samarbejde med centerleder, via 
”Nyt fra Skovgården” og tavlen i hall finde nye ”frivillige”. 

  

  Praksis i Gaveboden 

 Gaveboden har åbent mandag – torsdag kl. 11.00 – 13.00. Hvis der 
mangler frivillige til at løfte opgaverne nedsættes antallet af åbningsda-
ge, så det passer med de forhåndenværende ressourcer.  

 Varer kan ikke byttes. 

 Gaveboden holder lukket i maj – august.  

 Gaveboden har åbent til sommerfest og julestue. 
  

Produkter til butikken 
 

Produkterne kommer udelukkende fra brugere, som har en tilknytning til 
Skovgården. Det er ikke muligt for andre at få produkter til salg. Der er 
tale om håndarbejder eller hjemmegjorte ting, som ikke er gamle eller 
brugte. Genbrugsting henvises til Skovloppen.   

Det er helt i orden at købe anvendelige ting i Skovloppen, gøre dem i 
stand/opfriske og derefter sætte dem til salg i gaveboden. 

Hvis et produkt bortkommer, er det brugeren, som har varen til salg, som 
selv må erstatte det. Gaveboden hæfter ikke. 

 

Samarbejde med Skovloppen 

Udvalgte ting sættes til salg i Gaveboden evt. på rullebord foran butikken. 

En gang om ugen iklædes to giner foran Gaveboden tøj fra Skovloppen.  

Beløb for de solgte genbrugsting trækkes ud af Gavebodens regnskab 
og overføres til Skovloppens regnskab.  

 

Administration af overskud 

De, som ønsker at få ting til salg i Gaveboden, sætter selv en pris dog 
under forudsætning af, at den ikke er for høj. Dette er et skøn, som de 
frivillige i Gaveboden tager. Når prisen er fastsat, lægges ca. 20 % på 
prisen. Dette beløb går til ”Skovgårdens Venner”, som støtter arrange-
menter og aktiviteter på Skovgården.   

 

 

Skovgårdens Gavebod 



Formål: 

At fastlægge regler for brug af Skovgårdens lokaler  uden for den almindelige 
åbningstid. 

 

Hvilke lokaler kan lånes 

Lokaler der tilbydes til lån er følgende: Caféen (minus køkkenfaciliteter), 
Gymnastiksalen, Køkkenet 1. sal, Skovgården 2 og Mødelokale 1. sal. 
 

Generelt om lokalelån: 

 Bestilling af lokaler sker i Skovgårdens reception eller via leder. 

 Lokalerne kan ikke lånes til private formål 

 Skovgårdens egne arrangementer og brugergrupper har fortrinsret. 

 Foreninger og  grupper med relation til Skovgårdens brugere samt med-
arbejdere i Furesø Kommune kan låne lokaler. Nye lånere skal konfirme-
res af centerlederen. 

 

Praksis i forbindelse med lokalelån 

 Der udpeges en ansvarlig bruger/borger i forbindelse med lånet, ligesom 
der skal være truffet aftale med en såkaldt "nøgleansvarlig" bruger/
borger, som kan sørge for alarm, lukning og aflåsning af centret.  

 Lokalet skal efterlades, som det blev modtaget. 

 Gruppen hæfter for eventuelle mangler/ødelagte ting efter lånet. 
 

Bestilling af service, mad- og drikkevarer: 

 Der træffes i rimelig tid før arrangementet aftale med køkkenet om even-
tuel levering af mad- og drikkevarer samt kaffe, ligesom det er muligt at 
få stillet service (pap eller porcelæn) til rådighed. 

 Man må godt selv medbringe mad og drikkevarer. Skal der lånes service 
i den anledning koster det 200 kr. 

 Der afregnes direkte med caféen. 
 

Cafékøkkenet: 

Cafékøkkenet skal altid betjenes af cafépersonalet. 

 

Brug af Skovgårdens lokaler uden for almindelig åbningstid 



 

Formål 
At styrke Skovgården i forhold til markedsføring og vækst 
 

Gruppesammensætning 
Fire - fem frivillige brugere af Skovgården – gerne både mænd og kvinder, 

en medarbejder samt leder 

Mulighed for at invitere relevante gæster ind i gruppen til enkeltstående møder. 

Udvalget er selvsupplerende.  

 
Forventninger til deltagerne 
Være meningsskabende, inspiration og nytænkende til aktuelle emne 
samt i en vis udstrækning være aktive i udførelse af konkrete tiltag eller 
på anden måde bidrage til, at opgaver løses. 
  

 
Mødekadence 
Fire gange årligt af to timers varighed. Møderne planlægges fra gang til gang. 
 

 
Mødeform 
 Centerleder udsender udkast til dagsorden 14 dage før mødet.  

 Endelig dagsorden udsendes en uge før mødet. 

 Faste punkter: ”Referat fra sidste møde” gennemgås, Eventuelt” (til  løst og 

fast/her kan ikke besluttes), ”Punkter til næste møde” gennemgås. 

 Der skrives beslutningsreferat, som sendes ud efterfølgende – refer-

rent leder. 

 Det 4. møde skal bl.a. bruges til opsamling af året, idéer til det kom-
mende år samt budget 

 
 De frivillige kan holde et ”Formøde” for at kunne forberede sig ud fra 

udsendte dagsorden. Alle frivillige skal have mulighed for at deltage. 
 

PR og udviklingsudvalg  



   

Formål 

At tilbyde brugerne fællesoplevelser uden for centret. 
 

Indhold 

I januar fastlægges dato og mål for udflugterne i det indeværende år. Ud-
flugterne foregår som udgangspunkt i almindelig turistbus.  

Udflugtsmål og indhold varierer. Aktivitetsmedarbejderne står for planlæg-
ning af udflugterne. 
 

Billetpris 

Billetprisen fastlægges ud fra den enkelte udflugts indhold og afhænger af 
priser for mad og entré. Skovgårdens Venner søges om dækning af  trans-
porten. 
  

Varetagelse af billetsalg 

Billetterne sælges i receptionen.  

Det er muligt at købe max. 2 billetter pr. person. 

Der kan IKKE købes billetter andre steder. 
  

Procedure ved billetsalg  

Der sælges kun billetter til seniorer med folkeregisteradresse i Furesø Kom-
mune, men ved ledige pladser kan billetterne tilbydes andre interesserede. 

Billetsalget starter på den i ”Nyt fra Skovgården” annoncerede dag kl. 10.00 
– kø numre fra kl. 9.30. 

Der kan ikke reserveres billetter på forhånd.  

Billetsalg til alle udflugter slutter ca. 14 dage før udflugten – se Nyt fra Skov-
gården.. 

Det er – som hovedregel – ikke muligt at købe billet efter dette tidspunkt. 

Alle billetter er nummererede. Der noteres navn, telefonnummer, kørsel 
samt hjælpemiddel ud for hver person på deltagerlisten. 
 

Venteliste og refundering 

Venteliste oprettes, hvis udflugten bliver udsolgt. Navn, telefonnummer og 
fortløbende ventelistenummer noteres. Ventelisten kan ikke omgås. 

Ved forfald kan billetten refunderes, hvis der er interesserede på ventelisten. 

Billetter må ikke handles indbyrdes mellem borgere, da ventelisten derved 
ikke bliver overholdt. 

 

 

 

 

 

 

 

Udflugter  



 

 

 

Der kan udstilles i Skovgårdens café og evt. på gangen 1. sal. Skovgården 
har materiale til ophængning nævnte steder.  

Det drejer sig primært om malerier, men det er også muligt at udstille en-
kelte genstande eksempelvis i montre.  

 

Årsplan for udstillinger på Skovgården er som følger: 

Januar – marts:    Udefra 

April – juni:      Skovgårdens tegne/malerhold 

Juli – august:     Skovgårdens egne billeder 

September – november:  Udefra 

December:      Julepynt samt egne julemalerier 

 

Udstillinger udefra arrangeres af Jeanne Rungby, frivillig i samarbejder 
med Merete Harrig, Skovgårdens leder. 

 

Udstilling v/ Tegne/male holdene arrangeres af holdene og Merete på sigt 
evt. Jeanne 

 

Udstilling juli – august:   Ophængning af Skovgårdens billeder v/ Jeanne 

 

Udstilling og julepyntning i december v/ Skovgårdens medarbejdere 

 

Der skal reklameres for udstillingerne i Nyt fra Skovgården og så vidt mu-
ligt i Furesø Avis og Frederiksborg Amts avis – det står Merete for. 

Materiale om udstilling/fernisering skal sendes til Merete tre uger før udgi-
velse af bladet. Vær opmærksom på at juli og august bladet udgives som 
ét blad. 

 

Der kan afholdes ferniseringer i forbindelse med en udstilling. Disse plan-
lægges i samarbejde mellem Jeanne og Merete. 

 

De udstillede billeder er forsikret af Furesø Kommune. 

 

Udstilling på Skovgården 





Aktivitets– og Forebyggelsescentret Skovgården 
Skovgården 1, 3500 Værløse, tlf. 7235 5800 

skovgaarden.furesoe.dk 

 


