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BESØGSREGLEMENT m.v. for PROVSTGÅRDEN 
 

Provstskovvej 17, 8400 Ebeltoft, tlf. 8636 2144 

 

Ejendommen Provstgård Plantage ejes og drives af Grosserer L. Hammerich og Hustru Ellen, f. 
Liisbergs Legat, som har adresse hos advokat Niels E. Valdal, København Ø.  

 

Historie og beskrivelse 

 Se nærmere på Legatets hjemmeside:  

 www.hammerich.dk/provstgaarden  

Som det fremgår af hjemmesiden er området omkring gården delvis fredet og drives dels som 
skovbrug af Hedeselskabet, dels som landbrug af en forpagter. Se nærmere beskrivelse af 
bygningerne på hjemmesiden, afsnit Ferie. 

 

Udlejning 

Provstgården kan kun lejes af medlemmer af Hammerich-familien, dvs. efterkommere af Mater 
og Pater, samt ægtefæller m.fl. Lejere skal være over 18 år. Der er i alt 10 sengepladser fordelt i 
stuehuset på 1. sal og i to værelser på 1. sal i staldbygningen. Flere end ti overnattende gæster kan 
derfor ikke tillades. 

Udlejning sker udelukkende hos bestyrelsesmedlem Henriette Dehli, Åboulevarden 31, 2. tv, 
1960 Frederiksberg C tlf. 2819 6856, e-mail: henriettedehli@hotmail.com eller via det korte 
ansøgningsskema på hjemmesiden. Der forefindes i vognporten kodestyret nøgleboks med nøgle 
til gården. Instruks med kode fremsendes af Henriette Dehli forud for ophold. 

Anmodning om ophold sendes/mailes eller telefoneres til Henriette Dehli, helst før 1. marts, idet 
de pr. denne dag indkomne betragtes som samtidigt indkomne. Derpå sker fordeling af uger, 
weekends, dage etc., dog imødekommes senere ansøgninger, hvis det overhovedet er muligt. På 
Legatets hjemmeside kan interesserede i sæsonens løb på en besøgskalender se de ledige perioder. 
Se nærmere herom på hjemmesiden. 

Ved fordelingen tages bl.a. hensyn til børnefamilier (skoleferier), samt til hvor ofte man har 
benyttet stedet i det/de foregående år. 

Udlejningsperioden er normalt fra weekenden, Palmesøndag - 15. november, og man kan i 
højsæsonen (juni/juli/august) almindeligvis regne med én uges ophold, der går fra lørdag til 
lørdag. Uden for højsæsonen er der mulighed for weekendophold, flere dage eller uger, når  
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det lader sig gøre. Udlejningsugen er med ankomst lørdag kl. 14 og afrejse lørdag senest kl. 12. Er 
der aftalt ekstern rengøring, skal man imidlertid have forladt gården senest kl. 11. 

Der betales et beløb pr. person pr. døgn samt for brug af telefon, og taksterne fremgår af stedets 
“overnatningsbog”, som udfyldes før afrejsen. Betaling sker straks efter afrejse ved 
bankoverførsel eller via Mobilepay, se nedenfor. 

Man betaler for hele den reserverede periode, uanset at man måske ikke benytter den fuldt ud. 
Dog kan andet aftales med Henriette Dehli, hvis hun evt. har mulighed for udlejning til anden 
side. 

Hvis man ikke kan benytte sin reservation, helt eller delvis, skal man omgående afmelde til 
Henriette Dehli, som så vil tilbyde perioden til andre fra ventelisten. 

Man kan ikke benytte andres reservation, og al til- og framelding skal ske via Henriette Dehli. 
 
Ved afrejse ryddes op og gøres rent, og medbragte madvarer, aviser, tomme flasker m.v. fjernes. 
Køleskab i staldbygning slukkes, rengøres og efterlades med dørene åbne. Pejs/brændeovn 
tømmes og rengøres, og brændekurve fyldes. I tilfælde af at gæsterne er forhindret i at gøre rent, 
kan ekstern rengøring arrangeres. 

Da Provstgaarden sådan set kan betegnes som familiens “fællesejendom”, og altså ikke er en 
sædvanlig udlejningsejendom, har bestyrelsen fundet det rimeligt at understrege, at alle brugere 
principielt har et særligt ansvar for stedet, hvor lugning, fejning etc. er meget velkomment. 

Man skal genkøbe forbrugsartikler (elpærer/toiletpapir/køkkenruller/rengørings-midler/sikrin-
ger/stearinlys o.l.), som ikke indgår i lejebetalingen, men som man gerne vil finde ved ankomsten, 
og man bør udbedre småskader hvis muligt, ellers meldes disse ved afrejsen (se tlf.nr. nedenfor). 

 

Generelt 

Som tilsynsførende har Legatet ansat Max Elhardt, Særbækvej 1, 8420 Knebel, mobil 5022 3730, 

som udover løbende opsyn med stedet tillige gør hovedrent om foråret, udleverer nøgler (i 

nødstilfælde) og kan kontaktes i nøds- eller tvivlstilfælde. 

 

Hvis der opstår større problemer - herunder skader - omkring bygninger og lokaler eller i 
området som sådan, skal man straks kontakte Tone Ackermann (tlf. 6128 4640) eller Jette Fog 
(tlf. 2191 7867) eller Max Elhardt (tlf. 5022 3730), som så vil tage stilling til problemet og derpå 
vil kontakte håndværkere m.v., eller træffe nærmere aftale med den, der bor på gården. 

I øvrigt kan - og skal - man altid i tvivlstilfælde kontakte een af de tre ovennævnte. 

I absolut akutte situationer bør man dog straks tilkalde den relevante håndværker, hvis navn og 
telefonnummer fremgår af telefonlisten, der ligger ved telefonen. Straks derefter bør tillige een af 
de tre ovennævnte personer orienteres. Der kunne måske være brug for assistance fra 
forsikringsselskab, skovvæsen eller lignende. 

 

I den store opholdsstue (i skabet ved telefonen) findes en rød mappe med tekniske vejledninger 
til installationer og maskiner. Der er elmålerskab på 1. sal i beboelseshuset samt en hovedel-
kontakt i trapperum i staldbygningen (denne dog kun til elvarmer m.m. i staldbygning) 

Uden for sommerperioden skal havemøbler opbevares i stalden, hvor cyklerne altid skal stå. 
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Hoveddørsnøgle passer til begge døre i staldbygning og postkasse. Øvrige nøgler til cykler m.v. 
hænger under hylden i entreen, og evt. reservenøgler i kommode i stor stue. 

Flag og vimpel findes i bryggers i staldbygning, og gæsterne opfordres til at flage på de officielle 
flagdage, om søndagen samt ved festlige lejligheder. 

Værktøj m.v. findes i værkstedet bag entre i staldbygningen. 

Ved afrejse bør gæsterne skrive i “GÆSTEBOGEN” - om ikke andet så dato og navn. I 
“ROS&RIS-BOGEN”, kan man kort fremføre ideer, synspunkter og forslag til forbedringer.  
Endvidere skal man skrive i “OVERNATNINGSBOGEN” (se ovenfor) og afregne til Jette Fog 
enten via Mobilepay til 2191 7867, eller via bankoverførsel til reg. nr. 3578, konto nr. 3578 615 
733. Der anføres navn og besøgsuge i tekstfeltet. Udenlandske gæster bedes benytte Swift nr.: 
Danske Bank DABADKKK og Iban nr.: DK7130003578615733.  
 
Det er ikke tilladt at ryge indendørs, og det er ikke tilladt at bruge stearinlys i soveværelserne. Det 
er ligeledes strengt forbudt at bruge åben ild (bål, grill o.l.) på gårdsplads, terrasser o.l. og i stald- 
og lade-bygning. Samtidig gøres der opmærksom på, at det på grund af brandfaren generelt er 
forbudt at ryge eller tænde ild i plantagen i perioden 1. april til 1. november. Der forefindes 
elektrisk grill i køkkenet. 

Der er røgalarmer, redningstove og brandslukkere til brug i tilfælde af brand. Bygningerne er 
brandforsikrede, plantagen ligeledes, men det pålægges gæsterne at udvise yderste forsigtighed. 

Brandvæsen, ambulance og politi kommer fra Ebeltoft (15 km) (evt. Grenå/Rønde) og kaldes 
over 112 eller 114. Lægevagten har tlf. 7011 3131. 

I øvrigt gælder i plantagen reglerne for private skove, og de ses på tavlerne ved indgangene til 
Provstgård Plantage. Der er i plantagen opsat kommunalt godkendte cykling forbudt skilte, 
ligesom der findes bomme, hvor der ikke tillades kørende trafik. Disse skal respekteres. 

Vi håber, at I får et behageligt ophold. Velkommen på Provstgården ! 

 

 

Legatbestyrelsen 

 

Januar 2020 

Tone Ackermann Henriette Dehli  Jette Fog 

Malene Hammerich Abildstrøm Niels E. Valdal 

 

 


