
Roklubberne i Nordjysk Ronetværk har dannet
”Foreningen Fur-Hytten” som ejer Fur-Hytten

Det perfekte udgangspunkt
for roture i Limfjorden

FUR-HYTTENFUR-HYTTENFUR-HYTTENFUR-HYTTEN
Regelsæt for benyttelse af Fur-Hytten

Fur-hytten ligger på en grund med offentlig badestrand og – 
bro. Brugere af hytten bedes opføre sig på en måde, der 
ikke generer omgivelser og naboer.

Brugere af Fur-hytten har pligt til at behandle hytten og 
dets inventar, således der ikke opstår skader. Det er ikke 
tilladt at tænde bål på grunden omkring hytten.

Madrasserne må ikke benyttes udenfor hytten.

Når hytten forlades skal der være fejet og vasket gulv samt 
rengjort over alt. Evt. papir og affald på grunden udenfor 
hytten bedes fjernet.

Ovn og køleskab skal være rengjorte – og køleskabet 
efterlades slukket og åbent ved afrejse. Der må ikke slukkes 
for strømmen på hovedafbryderen. Varmepumpen stilles på 
16 grader (vinter).

Eventuelle skader på hus og inventar samt tab af nøgle skal 
straks indberettes til udlejer, der træffer afgørelse om evt. 
erstatning.

Overtrædelse af ovenstående regelsæt vil blive behandlet af 
Fur-hyttens bestyrelse og kan i grove tilfælde medføre 
udelukkelse fra fremtidig brug af hytten.

Stenøre 18A . 7884 Fur



Udlejer er Tove Christensen, Møllegade 2B, 1., 7800 Skive.
Email: tove.chr@live.dk –  mobil 40 31 48 85.
Opstår der tekniske problemer under lejemålet så kontakt
Peter Havtorn på tlf. 61 99 50 58.

Fur-hytten er primært 
beregnet som overnatnings-
mulighed for roere, der er 
på langtur i Limfjorden. 
Hytten må normalt højst 
benyttes af samme rohold 3 
nætter i træk.

I hytten er der sovepladser 
og service op til 10 personer. 
Der er installeret varme-
pumpe, men der er kun 
koldt vand. Endvidere fore-
findes toilet med håndvask. 
Bad forefindes på havnen 
(ca. 300 meter fra hytten). 
Kort hertil kan købes i auto-
mat ved Havnekontoret. Ved 
leje af hytten skal der med-
bringes viskestykker, hånd-
klæder, karklude samt 
toiletpapir.

Det er muligt at gøre sine indkøb i Brugsen,
som er beliggende ca. 200 meter fra hytten.

Åben alle dage fra 08.00 til 20.00.

Rotur rundt om Fur er på ca. 25 km med landgangs-
muligheder flere steder, men pas på sten. Afstand til 
Nykøbing Mors ca. 12 km, Hvalpsund ca. 18 km, Skive ca. 
40 km (her er der muligt at leje 2 af DFfR´s udstationerede 
både). Tur og rokort over Fur findes i hytten.

Øen Fur har også en masse turistattraktioner som kan 
besøges, hvis vejret ikke tillader roture. Der er turistbureau 
tæt ved hytten eller tjek turistmulighederne på 
www.fursund.dk

Pris for overnatning i Fur-hytten er kr. 60 pr. person pr. nat 
incl. forbrug af vand og varme. Dog er der en minimumsleje 
på kr. 200 (svarende til overnatning for 3 personer i 1 
døgn). Depositum på kr. 200 betales ved lejemålets 
indgåelse og restbeløbet betales senest 1 uge efter 
lejemålets afslutning. Ved evt. aflysning af lejemål senere 
end 1 måned før lejemålets begyndelse tilbagebetales 
depositum ikke. Depositum og leje indbetales på konto
9570 – 12872852 med angivelse af afsender/klubnavn.


