BJERRINGBRO KOMMUNE
Jordudlejning
Anders Westh
Tlf.: 87 51 50 06

Aftale nr. 206
Matr. nr. 9db
Hjermind By, Hjermind

Brugsret
Underskrevne Bjerringbro Kommune og medunderskrevne fra DcH Bjerringbro (i det følgende
kaldet lejeren), indgår herved følgende vederlagsfri aftale om brug af et areal tilhørende
Bjerringbro Kommune. Matr. nr. 9db, Hjermind By, Hjermind.
Arealet er vist på vedlagte kortbilag.

Aftalen er indgået på følgende vilkår:
1.
Brugsretten er baseret på træning af konkurrencehunde i eftersøgningsarbejde og sporsøg m.v.
Aftalen gælder for hunde der er trænede og som kan føres uden snor i træningen under ejerens
kontrol. Ellers skal hunde altid føres i snor.
Skovområdet holdes fredet i perioden 15/6 – 1/8 hvert år af hensyn til områdets vildtbestand.
2.
Brugsretten løber til den opsiges af en af parterne med 2 måneders varsel, og erstatter tidligere
aftale fra 1. december 1994.
3.
Arealet er foruden ovennævnte brugsret, frit tilgængelig for offentligheden til rekreativt formål,
i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang til offentlige
skove.
Derfor bør der i forbindelse med afholdelse af konkurrencer/prøver være skiltet således, at
forbipasserende bliver bekendt med, og kan tage hensyn til dette.
4.
Kommunen er uden ansvar for skader, som eventuelt måtte forvoldes i forbindelse med brugen
af arealet.
Lejeren opfordres til at tegne og vedligeholde forsikring, som dækker lejerens ansvar i
forbindelse med brugen af arealet.

5.
Misligholdelse af lejemålet, også hvad angår almindelig orden og adfærd, giver Kommunen ret
til at opsige lejemålet med omgående virkning, medmindre lejeren efter påbud fra kommunen
har bragt misligholdelsen til ophør, indenfor en af kommunen fastsat rimelig frist.
6.
Brugsretten omfatter ikke jagtretten.
Skatter og afgifter på arealet betales af Kommunen.
7.
Der kan til enhver tid optages forhandling mellem parterne om lejemålets vilkår og forlængelse.
8.
Lejeren har ingen ret til at overdrage eller fremleje arealet til anden side.
9.
Det er en betingelse for denne kontrakt, at foreningen er åben for alle, som ønsker at være
medlem af foreningen.

Bjerringbro, den 1. juli 2006.
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