MØLLEMARKEN - Ferie-& fritidscenter
Skyggevej 48, 7441 Bording, CVR nr. 32951058

Hvor er hytten

Bygget på et 7 ”tønderland” naturskønt område nær
landsbyen Skygge i Bording sogn, ved Bording,
med blandet skovbevoksning af buske og træer.
Området grænser ned til Skygge å, der løber ud i
Karup å.
Det var DUI Lej og Virke i 1966 byggede et primitivt
men solid 120 m2 hus. Af brugte jernbanesveller det
billigste og mest solide byggemateriale på den tid. I
dag er det den selvejende institution ”Møllemarkens
Ferie- og Fritidscenter” der ejer og har ansvaret for
drift og vedligeholdelse af huset.
I de senere år er stedet fra forår til sent efterår
udlejet til alt fra familiefester, firmaskovture, møder,
og ikke mindst af kommunens skoler og
daginstitutioner til lejrophold.

Hvis du ønsker at leje, skal I kontakte
Knud Stilling. Kærvej 55, 7442 Engesvang Tlf. 8686
4124 – 4096 4124.
Mail: knud.stilling@gmail.com
Eller
Peder Lauridsen, H.C, Andersensvej 60 7430 Ikast
9715 4615 – 2266 1345
Mail toveml@nrdc.dk

Priser

Weekendleje
Fredag kl. 16.00 til søndag kl. 24.00.
Kr. 2.000,00 + elforbrug. Mandag i forbindelse med
weekendleje kr. 200,00.
Bededagsferie – Påske - Pinse
Uanset antal dage kr. 2.000,00 + elforbrug
Lørdage/Søndage (enkeltdage)
Kr. 1.000,00 + elforbrug.
Midt uge (mandag kl. 12.00 til fredag kl. 15.00)
kr. 2.000,00 + elforbrug
Institutionsleje (mandag til torsdag)
Aftales med udlejer, dog minimum kr. 750,00 pr dag
+ elforbrug

Hytten

Der er i hytten et funktionelt køkken, samlingsrum,
med brændeovn, borde, stole, sofa, fjernsyn.
Køjesenge til 29 personer i tre sovesale. I en
tilstødende bygning er der toiletter og baderum.
Foran hytten er der en overdækket terrasse med
borde, bænke og en stor grill.
Nær hytten er der også et opholds- og legeskur,
velegnet til udendørs aktiviteter når det regner vejr.
På området er der en bålplads og boldbane,
desuden er der gode muligheder for Camping /
teltlejr. Det er desuden muligt for fiskeri i åen, der er
en del af Karup å. Det kræver dog man køber en
fiskekort hos Ikast Sportsfiskerforening eller via
nettet.

---

Læs yderlig på hjemmesiden www.s48.dk

Elforbrug afregnes pt med kr. 3,75 pr kWh.
Ved afbud indenfor 14 dage efter lejeaftale kr.
300,00.
Hvis man ønsker rengøring, eller ved mangelfuld
rengøring pris kr. 1.050,00.

