
Benyttelse af Naturcenter Brokholm fra juni 2009: 
 

Den 27. maj 2009 blev de nye faciliteter indviet på Naturcenter Brokholm.  
Sammen med det eksisterende stuehus samt den offentlige grillhytte ved p-pladsen, 
tilbyder Naturcentret derfor nu, en lang række muligheder for aktiviteter såvel ude 
som inde. 
For skoler og institutioner i Skive Kommune er det gratis at booke såvel overnatning 
samt besøg på naturskolen. 
 
 
De nye bygninger (naturskolen) indeholder følgende faciliteter: 

• 4 stk. toiletter 
• 2 stk. baderum 
• Indendørs aktivitetsrum (med anretter køkken) 
• Fortællerum/bibliotek 
• Udendørs aktivitetsrum 
• Grejbank 
• Stjerne Observatorium 
• Naturrum (udstilling om nærområdet) 
• Naturvejlederkontor 

 
 
Det eksisterende stuehus (overnatningsdelen) indeholder: 

• Køkken med udstyr 
• Badeværelse (toilet og bad) 
• Sovesal (på loftet) 
• Ekstra soverum (med plads til omkring 4 personer) 
• Opholdsrum med borde og bænke 
• Udestue med sofa (hyggekrog) 
• Rengøringsrum 
• Entre 

 
Faciliteter i nærområdet (Brokholm Sø og Havbjerg Skov): 

• Offentlig grillhytte på p-pladsen ved Naturcentret 
• Fugletårn ved Brokholm Sø 
• Shelterborg ved p-pladsen i Havbjerg Skov 
• Bålhytte ved p-pladsen i Havbjerg Skov 
• Muldlokum ved p-pladsen i Havbjerg Skov 
• Bålplads ved p-pladsen i Havbjerg Skov 



 
 

Ret til benyttelse af faciliteterne: 
 

Med indvielsen af de nye faciliteter består Naturcentret praktisk af to dele.  
Nemlig overnatningsdelen (det eksisterende stuehus) og naturskoledelen (de nye 
indendørs og udendørs aktivitetsrum).  
Derudover er der alle fælles områderne (haven, toiletter og baderum i den nye 
bygning osv.). 
 
Booker man overnatningsdelen er man sikret fuld råderet over stuehuset, men er der 
gæster på Naturskolen, må de overnattende gæster, forvente, at skulle deles med 
andre om haven, grejbanken, toiletterne og det udendørs aktivitetsrum. 
 
Booker man naturskolen er man sikret råderet over det nye indendørs aktivitetsrum. 
Langt hen af vejen, vil det dog afhænge af naturskoleaktiviteten, hvor man i praksis 
vil opholde sig under sit besøg. Et besøg på naturskolen vil i reglen varer 2-3 timer, 
afhængig af aktiviteten. 
 
Når der ikke er gæster på naturskolen er de overnattende gæster meget 
velkommen til at benytte alle faciliteterne på Naturcentret.  
 

Rengøring: 
 

Som udgangspunkt forventes det at man som gæst på Naturcentret selv gør de 
lokaler rene man har benyttet.  
 
Har man overnattet i stuehuset og samtidig benyttet de nye toilet- og 
badefaciliteter i de nye bygninger, gør man alle de benyttede rum rene (rydder op, 
tørrer af, fejer og vasker gulv) inden afgang fra stedet.  
 
Har man besøgt Naturskolen og benyttet det indendørs aktivitetsrum skal der fejes 
og ryddes op, inden afgang fra stedet.  
 
Udføres rengøring ikke vil der efterfølgende blive tilsendt en regning. 
 
Toiletpapir, klude og viskestykker må man meget gerne selv medbringe til 
naturcentret. 
 



Nøgle: 
Nøglen til naturcentret hentes hos Sonja og Thomas på Vejsmarkvej nr. 7 
(naturcentret er nr. 15).  
Nøglen ligger i postkassen, der hænger på staldbygningens væg. Nøglen afleveres 
samme sted. 


