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BBA 

 

BLIVENDE BESTEMMELSER FOR ADMINISTRATION. 

(BBA) 
 

 

1. GENERELT. 

Alle betalende medlemmer har adgang til foreningens område i Fredsskovsdepotet 

(FRSK) og i Kalby Ris (KBR) anlægget. Det er tilladt for medlemmer at medtage ven-

ner og familie inden for foreningens område, idet opmærksomheden henledes på, at 

det sker på eget ansvar og under efterlevelse af de gældende regler, som bl.a. frem-

går af BB. 

 

2. ADGANG/OPHOLD I FREDSKOVSDEPOTET. 

2.1. Generelt. 

Der er kun adgang til foreningens område i FRSK og KBR med henblik på arbejde el-

ler kørsel, såfremt der er et af bestyrelsesmedlemmerne til stede. Det er således den 

siddende bestyrelse, der kan varetage dette ansvar, ligesom det også er dem, der på-

tager sig de ordinære, såvel som ekstraordinære skruevagter på skruetirsdage og eller 

skruesøndage. 

2.2. Ansvar. 

Det er ALLES ansvar og IKKE kun den siddende bestyrelses, at tilsikre, at de regler, 

der er gældende for adgang til og ophold i FRSK og KBR efterleves. 

Det er vigtigt, at ALLE forstår at skelne mellem, hvad der er mit og hvad der er dit og 

ikke mindst, hvad der er foreningens materiel, stumper etc. Det er bestyrelsens håb, at 

ethvert medlem, der observerer uoverensstemmelser hermed, straks griber ind og fo-

retager sig de nødvendige forholdsregler, for derved at opretholde det fællesskab og 

gode arbejde, der udføres i foreningen. 

Såfremt et medlem ikke efterlever de udstukne regler og evt. gode velmenende påtaler 

fra andre medlemmer, kan/vil vedkommendes medlemskab blive taget op til overvejel-

se. 
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3.   KØRSEL. 

ALLE foreningens køretøjer skal benyttes med omtanke. De er historiske klenodier, 

som skal holde og køre i rigtig mange år endnu. Det drejer sig ikke om at køre så me-

get og så udfordrende som muligt, men om at begrænse omfanget af kørslen, men 

samtidig vise køretøjerne frem på en forsvarlig og respektfuld måde. 

3.1. Anvendelse af køretøjerne. 

 Kørsel med pansrede bæltekøretøjer må kun finde sted under anvendelse af en 

vognkommandør, der i kørselsmæssig henseende har kommandoen på køretøjet. 

Vognkommandøren skal bistå køreren med at opfylde de pligter, der påhviler køre-

ren. Bæltekøretøjerne må ALDRIG flyttes, uden der går en uddannet vognkom-

mandør foran køretøjet. 

 Køretøjets kontrolbog skal ALTID udfyldes, inden der køres ud. Kontrolbøgerne fo-

refindes på ETK´s kontor i FRSK og KBR. 

 Kontrolkørsel på fastbanet vej (rullebanen) må kun udføres efter forudgående afta-

le med skruevagten og behørig autorisation i kontrolbogen. 

 Kørsel i TN må kun gennemføres, når det tjener et konkret formål (prøvekørsel, 

opvisning, omskoling eller tilsvarende). 

 Kørsel i TN uden forudgående reservation, må kun finde sted i det til foreningen 

tildelte område S for Fredskoven (bilag 5). Adgang til dette område skal ske ad 

baglågen. Kørsel i det øvrige TN kræver forudbestilling, som kun bestyrelsen kan 

foretage. 

 Kørsel med pansrede køretøjer mellem KBR og FRSK SKAL ALTID foregå på 

sporet N for astfaldsvejen forbi JAGEL. 

 Kørsel med publikum, må kun foretages efter tilladelse fra bestyrelsen. 

3.2. Skruevagter. 

Skruevagten er bemyndiget til, at give tilladelse til at kørsel kan gennemføres og auto-

riserer samtidig kørslen i kontrolbogen. Det er endvidere skruevagtens opgave, at tilsik-

re, at de gældende regler for kørsel og anvendelse af køretøjerne efterleves. 

Såfremt skruevagten er forhindret i at udføre ovenstående opgaver, rettes henvendelse 

til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

3.3. Portnere. 

Foreningen har et antal frivillige medlemmer (Portnere) til at åbne/lukke i FRSK og 

KBR under særlige omstændigheder. Portnerne anvendes udelukkende i situationer, 

hvor feks. en håndværker skal efterse/reparere bygninger/installationer, et besøg ved 

foreningen, eller en militær enhed ønsker at anvende Fredskovsdepotet som KSN og 

lign. 

De pågældende personer er således ikke skruevagter og har ikke skruevagtens be-

myndigelse, med mindre han/hun samtidig er bestyrelsesmedlem. 

Portnerne skal endvidere virke som guider i f.m udefrakommende besøg. 
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4. PARKERING. 

Parkering foregår på de etablerede P-pladser i såvel FRSK som i KBR. Særlige parke-

ringsbestemmelser i de to områder, fremgår af bilag 6. Det er dog muligt at parkere in-

denfor hegnet i kortere perioder, hvis der skal afleveres noget materiel. 

Parkering, indenfor såvel som udenfor anlægget i de to områder, sker på eget ansvar 

og foreningen dækker IKKE skader påført under ophold/parkering i/udenfor anlægget. 

 

5. UDSALG. 

I foreningens områder er der opstillet køleskab med mulighed for køb af diverse drik-

kevarer. Bestyrelsen er ansvarlig for indkøb og salg. Betaling sker kontant, via Mobi-

lePay eller efter særlig aftale med den af bestyrelsen, der er ansvarlige for indkøb/salg 

af drikkevarer. 

Udsalget kan kun ske til foreningens medlemmer. 

 

6. KONTINGENT. 

Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling. Beløbet indsættes på Kon-

tonr: 2510-3495770558, gerne via PBS. 

 

7. PÅKLÆDNINGSBESTEMMELSER. 

GHRVPK er en forening, der deltager i mange aktiviteter, hvor vi repræsenterer  for-

svaret. Der er derfor fastsat nogle påklædningsbestemmelser, som skal efterleves, når 

GHRVPK er ”udenfor hegnet”. Der er nedenfor anvist de forskellige uniformer, som kan 

bæres ved diverse arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
M/66 M/69, skjorte 
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8. ORGANISATION. 

GHRVPK organisation er under udarbejdelse, 

De enkeltes opgaver og ansvarsområde, der fremgår af bilag 1, er underlagt bestyrelsen. 

8.1. Operative enheder. 

Sammensætningen af GHRVPK ”operative enheder”, herunder opgaver og ansvarsom-

råder for den enkelte ansvarshavende og tovholder, der fremgår af bilag 2, er underlagt 

bestyrelsen. 

8.2. Organisationsskema. 

Organisastionsskema fremgår af bilag 3 (udgives senere). 

M/84  
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