Funktionærforeningens
Ferieboliger

Efterår / Vinter 2021 - 2022

Velkommen til Funktionærforeningens ferieboligkatalog.

Her kan du læse om alle de dejlige ferieboliger vi tilbyder til medlemmerne i efterår / vintersæsonen 2021 - 2022
Egne huse:
Vi ejer selv 5 dejlige huse i Danmark og 3 lige så dejlige huse i Sverige.
I Danmark har vi et moderne hus i 2. klitrække til Vesterhavet ved Fårup, et nyere hus nær
stranden nord for Spodsbjerg på Langeland, 2 skønne huse på en fantastisk kæmpe strandgrund med vid udsigt over Kattegat i Klint ved Nykøbing Sjælland og et ældre charmerende hus i
Liseleje over for plantagen.
Alle vore danske huse ligger i naturskønne omgivelser tæt på strand.
I Sverige har vi et hus på Hallandsåsen få kilometer fra Sydalpin samt 2 huse tæt ved
langrendsløjper i Simlångsdalen og med 2 timers kørsel til hhv. Isaberg Alpin og Mullsjö Alpin.
ALLE vore huse bliver løbende vedligeholdt og er i meget høj standard.
Lejede ferieboliger:
I Danmark tilbyder vi ophold i et 8-personers hus i Lalandia, valgfrit i Billund eller Rødby.
Adgang til Aquadome og Monky Tonky legeland er med i prisen.
I Skagen råder vi over et dejligt stort hus i bymidten, 500 m. fra gågaden, et moderne sommerhus ved Dyngby Strand syd for Århus og i Sandvig på Bornholm tilbyder vi et nyistandsat byhus
I Spanien kan vi tilbyde en lejlighed i Frigiliana 50 km øst for Malaga og i Alicante er der
mulighed for ophold i en stor lejlighed i feriekomplekset ZeniaMar.
Vi kan også tilbyde storbyferie i udlandet.
I det rolige Pigneto Kvarter i ROM ca. 10 min. med sporvogn fra hovedbanegården og kort
gåafstand til metrostation, har vi en 90 m2 lejlighed med stor altan.
Beskrivelse af boligerne samt flere billeder kan ses i vort bookingsystem på
Funktionærforeningens hjemmeside: www.fct.dk
Kun medlemmer af Funktionærforeningen Carlsberg kan leje Funktionærforeningens ferieboliger. Er du ikke medlem, kan du læse mere om foreningen
og søge om medlemskab på hjemmesiden www.fct.dk

Hvordan lejer du en feriebolig:
Der foretages lodtrækning om ugeophold i ferieboligerne inden hver sæsons start.
Tjenestegørende medlemmer går forud for pensionerede medlemmer.
Efter lodtrækningen bliver bookingen givet fri. Dog vil ugeophold gå forud for kortere ophold i en
kortere periode efter lodtrækningens offentliggørelse.
Weekendophold kan bookes fra tirsdag den 24. august.
Der mistes ingen bonuspoints ved leje af ferieboliger i vinterhalvåret, ligesom der ikke tages
hensyn til det antal points, medlemmet har ved lodtrækningen.

Sådan søger du feriebolig og deltager i lodtrækningen:
Hvis du vil deltage i lodtrækningen skal du oprette lodder i feriebolig bookingsystemet på
Funktionærforeningens hjemmeside.
Hvis du ikke har adgang til Internettet skal du bruge ansøgningsskemaet, som er bag i dette
hæfte. Ansøgning skal være Foreningen i hænde
senest tirsdag den 17. august 2021, kl. 12.
Alle ansøgere der har vundet et ophold vil, ved e-mail eller brev, straks efter lodtrækningen
modtage besked herom. Såfremt du ikke modtager besked, er du dog selv ansvarlig for at undersøge, hvorvidt du har vundet. Det gør du ved at logge ind på feriebolig bookingsystemet.
Under Min Side kan du se dine bookinger.

Skema med resultat af udlejningen efter lodtrækningen vil blive offentliggjort på Funktionærforeningens hjemmeside www.fct.dk hurtigst muligt efter lodtrækningen samt blive udsendt med
Foreningens nyhedsbrev. Ledige perioder vil herefter kunne bookes for 1 eller 2 ugers ophold
via hjemmesiden eller ved telefonisk henvendelse til Hanne Buch-Larsen på
telefonnr. 4082 1442.
I Lalandia og storbyferie kan der straks efter lodtrækningen bookes kortere perioder. Mindste
ophold er 3 overnatninger i Rom og Lalandia (i uge 42 og 7 med start eller slut lørdag) og 2
overnatninger i øvrige ferieboliger.
Fra tirsdag den 24. august kan der frit bookes weekendophold også i øvrige ferieboliger
BEMÆRK at reservationen af en feriebolig er personlig og bindende således at forstå, at vi vil
bestræbe os på at genudleje boligen til et andet medlem, hvis du er blevet forhindret, men at
du hæfter for betalingen, såfremt dette ikke lykkes. SAMT at enhver form for fremleje af boligen
– det være sig til kolleger, familie eller fremmede ikke er tilladt.
Modtager du ikke Foreningens Nyhedsbrev, enten ved besked pr. e-mail
eller i trykt udgave, kontakt Birgitte Frank på telefonnr. 3327 4556.
(Ved fremsendelse af trykt udgave opkræves kr. 30,00 pr. kvartal.)

Prisoversigt for efterår / vintersæson 2021 – 2022
Alle priser (med undtagelse af Lalandia) er totalpriser, inkl. forbrug af el, internet,
vand m.v.
Der er fri adgang til internet i alle vore ferieboliger.
Egne ferieboliger		
1. Hulegårds Kvarn, Store Hus
2. Hulegårds Kvarn, Lille Hus
3. Hallandsåsen			
5. Humlehuset, Klint		
6. Friheden, Klint			
7. Nørkjær, Liseleje		
8. Træløbervej, Langeland		
9. Fårup, Nordjylland		
Lejede ferieboliger
40. Lalandia Billund eller Rødby
41. Dyngby Strand (Saksild)
42. Kong Eriks Vej, Skagen
52. Sandvig, Bornholm, inkl.rengøring
62. Frigiliana			
63. Alicante			
80. Rom Pigneto Kvarteret		

pr. uge
kr. 2.000,kr. 1.800,kr. 2.000,kr. 2.500,kr. 2.500,kr. 2.300,kr. 2.000,kr. 2.000,kr. 5.000,kr. 2.600,kr. 3.500,kr. 3.500,kr. 2.600,kr. 3.200,kr. 3.600,-

pr. weekend 		
kr. 800,-		
kr. 700,-		
kr. 800,-		
kr. 1100,-		
kr. 1100,-		
kr. 1000,-		
kr. 800,-		
kr. 800,-		

pr. ekstra dag
kr. 400,kr. 350,kr. 400,kr. 550,kr. 550,kr. 500,kr. 400,kr. 400,-

kr. 2.850,- (min.3 dage)
kr. 1.100,-		
kr. 1.800,-		
kr. 1.400,-

kr.
kr.
kr.
kr.

kr. 2.100,- (min.3 dage)

kr. 700,-

950,550,900,-		
700,-

For our non Danish speaking members the infomation about the Holiday Homes is available
in English here: www.fct.dk

Der skiftes i vore egne boliger samt lejede boliger i Danmark fredag kl. 16.00.
I udlandet skiftes lørdag på nærmere aftalte tidspunkter (se ved omtalen af boligen).
Hvis intet andet er anført, skal boligen efterlades rengjort og klar til næste lejer.
- Eller med aftale om ekstern rengøring. Det er muligt at aftale ’privat’ rengøring for egen regning i
alle ferieboliger.

Foreningens egne boliger

Hulegårds Kvarn Skftedag fredag kl. 16.

Fröböke, 31038 Simlångsdalen, Sverige, er en gammel vandmølle, som i 1962

blev købt af foreningen.
Kvarnen er beliggende i Hallands Len (ca. 40 km øst for Halmstad) i et usædvanligt
smukt terræn med store skovstrækninger og smukke søer. Den fos, der før var vandmøllens drivkraft, løber langs med arealet. Der er etableret broer over fossen. På den
anden side af fossen ligger et nedlagt jernbanespor, som er velegnet til skiløb. For de
mere rutinerede er der afmærkede langrendsruter i Simlångsdalen og Lidhult. Hvis du
ønsker skisportssteder med lifter, må du køre enten til Isaberg Alpin eller Mullsjö Alpin
(ca. 2 timers kørsel) eller til Sydalpin (ca. 1½ times kørsel).
De to huse på grunden, der er på 18.360 m2 er ideelle afslapningssteder. Nærmeste
indkøbsmulighed er i Simlångsdalen (ca. 12 km).
Fra København til Hulegårds Kvarn er der ca. 150 km
(over Helsingør/Helsingborg). Der er daglig togforbindelse til Halmstad, hvorfra der
går bus til Simlångsdalen. Herefter er taxa eneste transportmulighed.
I frost og sneperioder skal alle biler parkeres foran Store Hus ved den gennemgående
vej, idet bakken ned til Lille Hus hurtigt bliver meget glat og umulig at køre op ad igen.

1. STORE HUS

indeholder: En opholds-/spisestue, et
soverum med 3 sovepladser, køkken
samt toiletrum med brusebad.
På 1. sal findes et toiletrum med
håndvask samt 2 soverum med i alt 5
sovepladser.
Max 8 personer.

2. LILLE HUS

der ligger lige op ad Fylleåen
Indeholder: En opholds/spisestue med
sovesofa (2 sovepladser), køkken samt
toiletrum med brusebad.
På 1. sal er to værelser med hver to
sovepladser.
Max 6 personer.

3. Hallandsåsen

skiftedag fredag kl. 16.
Ljungeldsvägen 40, 28600 Örkelljunga, Sverige, er et dejligt træferiehus,
der ligger i et naturskønt område i Hallandsåsens skovegne i 170 meters højde.
Afstanden til Helsingborg er ca. 60 km.
Huset ligger i hjertet af Skåne i et område med gode muligheder for golfspil og skisport.
I Örkelljunga ligger golfklubben Woodlands Country Club.
Skovene omkring huset er meget indbydende til en tur på ski. Er du til alpint skiløb ligger
skisportsstedet Sydalpin med Vallåsen og Kungsbygget få kilometer nord for huset.
Huset er på 73 m² i ét plan og indeholder en stor entre med tørreskab (til det våde skitøj) og
opholds-/spisestue med åbent køkken.
Der er 2 værelser med hver 2 enkeltsenge og et køjerum med 2 sovepladser.
Badeværelse med toilet,
seperat toilet samt redskabsrum.
Max 6 personer

5. Humlehuset

skiftedag fredag kl. 16.

Klint Strandvej 1A, 4500 Nykøbing Sj.,
Et velindrettet moderne feriehus, opført på samme store strandgrund som Friheden.
På grunden er gynger og klatretårn samt gode muligheder for hulebyggeri i skoven
Huset er på i alt 98 m² og indeholder i stueplan: Stort køkken i åben forbindelse med
spisestuen, som har udsigt over grunden til
vandet. 2 soveværelser med 2 enkeltsenge
og et køjerum med 2 sovepladser samt to
toilet/bruserum. På 1. sal er der opholdsstue
med fantastisk udsigt til vandet.
Max 6 personer

6.

Friheden Skiftedag fredag kl. 16.
Klint Strandvej 1, 4500 Nykøbing Sj.,
er et charmerende stenhus med stråtag opført i 1911 af daværende underdirektør i A/S
De Forenede Bryggerier Anton Knudsen til sommerhjem. Hus og grund blev overdraget
til feriebolig for funktionærerne ved et legat i 1954. Grunden er en dejlig stor plantage- og
strandgrund på 28.700 m2 direkte til Kattegat ved Klint Strand. Der er en naturlegeplads ved
huset.
Huset, der som vores øvrige huse løbende er
moderniseret, indeholder i stueetagen på 100 m²
stor opholds-/spisestue, køkken, kammer med
sovesofa samt alkove (stor barnestørrelse), toilet
med håndvask og separat brusebadeværelse. På
1. sal er et stort soveværelse med dobbeltseng og
barneseng, 2 kamre med hver 2 sovepladser og
“Udsigten” med håndvask og toilet.

Max 9 personer.

7. Nørkjær

skiftedag fredag kl. 16.

Liselejevej 63, 3360 Liseleje
Er Funktionærforeningens første feriehus, købt i 1947 og opkaldt efter brygger Chresten Jacobsen (J.C.Jacobsens far’s) fødegård i Dronninglund sogn i Vendsyssel.
Havtyren Naturlegeplads ligger 5-10 minutters gang fra huset. Det er en af Danmarks største
og flotteste naturlegepladser, med aktiviteter til alle aldre.
Pladsen ligger i udkanten af skoven. Der er 5 min. gang til stranden gennem skoven.
Huset, der har et boligareal på i alt 90
m2, indeholder i stueetagen på 58 m2:
Stor opholds-/spisestue med sovesofa
og køkken.
På 1. sal som er på 32 m2 findes et
soveværelse og to kamre med i alt 6
sovepladser, samt toilet/bruserum. Der er
endvidere garage og en stor overdækket
terrasse mod haven i forbindelse med
køkkenudgangen.
Max 8 personer

8. Langeland

Skiftedag fredag kl. 16.

Træløbervej 32, Løkkeby, 5953 Tranekær, er et skønt træferiehus der ligger i et
dejligt ferie-område ca. 300 m fra en af øens bedste sandstrande. Der er gynger og klatretårn
på grunden. Huset ligger 6 km nord for Spodsbjerg, (ad stranden 2 km), nærmeste indkøbsmulighed
er Tullebølle 3 km.
Huset er 84 m2 i et plan og indeholder
stor stue med åben
køkkenafdeling, 2 værelser med hver
to senge og 1 køjeværelse, i alt 6
sovepladser, et toilet/bruserum, et lille
depotrum og redskabsrum.
Max 6 personer.

9. Fårup

Skiftedag fredag kl. 16.

Kalundborgvej 17, Fårup, 9493 Saltum
Et dejligt træhus på en 3.259 m2 klitgrund, beliggende i 2. klitrække, 500 meter fra Vesterhavet,
for enden af en blind vej, lige ved sti nr. 30 til stranden.
Huset er på 74 m² i ét plan
og indeholder stue med åben
køkkenafdeling, 2 værelser med
dobbeltseng og 1 køjeværelse, i alt 6
sovepladser, toiletrum med bruseniche
og 2 depotrum. I stuen er en åben
alkove, som giver mulighed for to
sovepladser ekstra. Der er en stor
delvis overdækket og afskærmet
terrasse mod vest samt en terrasse
mod øst i læ for Vesterhavet.
Max 8 personer.

Fælles oplysninger vedr. egne boliger

Alle vore huse bliver løbende renoveret/istandsat og de har alle en meget høj standard.
Køkkenerne er udstyret med komfur m/ovn, køle-/fryseskab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine, service og køkkengrej, således at der er rigeligt til det antal personer boligen er beregnet til. Alle boligerne er el-opvarmede og har brændeovn.
Der er desuden installeret luft til luft varmepumper i vore danske huse. Boligerne har
radio, TV, DVD, Internet, diverse ‘bræt/morskabs’ spil til børn og voksne, barneseng,
høj barnestol, føntørrer og min. 2 cykler. Der er gynger og andre udendørs legeredskaber ved vore danske huse.
Foruden proviant og andre personlige fornødenheder skal du kun medbringe
håndklæder, viskestykker og sengelinned.
Husene skal efterlades rengjorte til næste lejer. I alle huse er der mulighed for at lave
privat aftale om slutrengøring. Se nærmere på hjemmesiden eller i papirerne, som
sendes sammen med lejebeviset.

Lejede destinationer

40. Lalandia

Du kan frit vælge om opholdet skal være i Billund eller Rødby.
Ved ugeophold er skiftedag lørdag, ankomst fra kl.15 og afrejse senest kl.10
I Lalandia er der fuld af varme oplevelser for store og små. Nyd det tropiske klima i den
kæmpestore Aquadome, oplev det udendørs poolområde med Wild River vandrutschebane,
opvarmede bassiner og spapool. Dyrk din yndlingssport eller leg og slap af med familien i
de hyggelige arkader med bl.a. Topmoderne biograf, sportsfaciliteter, skøjtebane, indendørs
skibakke, klatrevæg, golfsimulator, bowlingcenter, minigolf, hyggelige restauranter og spændende butikker, Aquadome og Monky Tonky legeland er med i prisen.
Herudover er der tennisbaner, foldboldbaner, multibane samt sandbaner til beachvolley.
Læs mere på lalandia.dk.
Huset indeholder i stueplan (Billund):
Stue med TV og køkken med mikroovn
og opvaskemaskine.
Soveværelse med 2 senge.
Badeværelse med WC, sauna og spa.
1 Sal:
2 soveværelser med hver 1 dobbeltseng og 1
enkeltseng. Der er tremmeseng og barnestol.
Toilet, vaskemaskine og
tørretumbler.
Mindste lejemål er 3 overnatninger
Huset er velegnet til 2 familier eller
2 generationer, bedsteforældre og
2 unge familier.
Vær opmærksom på, at Lalandia
har nogle lukkedage, hvor du kan leje
huset, men der er ingen faciliteter åbne.
Disse dage er spærret i bookingsystemet,
men hvis du kun har brug for overnatning,
kan du leje det til halv pris.
Kontakt Hanne Buch-Larsen.
Max. 8 personer
+ et barn op til 2 år
Prisen er inkl. internet og slutrengøring,
men ekskl. miljøafgifter.

41. Dyngby Strand (Saksild) Skiftedag fredag kl. 16.

Engagervej 91, 8300 Odder
Huset ligger i et fredeligt feriehusområde for enden af lukket vej hvorfra der går sti til børnevenlig sandstrand. Afstanden til stranden er 200 meter.

44. Skagen Skiftedag fredag kl. 16.

Huset, der er på 101 m², er indrettet med stor lys stue med loft til kip
og ovenlys vinduer. Køkkenet ligger
i åben forbindelse med stuen og har
opvaskemaskine og microovn.
Der er 2 soveværelser og et køjeværelse samt badeværelse med
vaskemaskine og tørretumbler.
Der er høj-stol og weekendseng.
Fra stuen er udgang til solrig terrasse med havemøbler.
Stor græsplæne og gynger.
Max. 6 personer
og et mindre barn.

Kong Eriks Vej 9, 9990 Skagen
Ikke i ugerne 42, 51, 52 og 01
Huset ligger centralt i Skagen nær kirken og Bryghuset med 500 meter til gågaden og havnen.
Fra stuen er udgang til egen terrasse med havemøbler og grill. Der kan parkeres foran huset.
Lejemålet er på 136 m² I 2 etager.
I stueetagen er stor stue, køkken med bl.a. opvaskemaskine og mikroovn, stort soveværelse
med dobbeltseng og mindre toilet/badeværelse.
I underetagen er 3 gode soveværelser med hver
2 senge og et stort ny renoveret toilet/badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler.
Der er barneseng, høj stol og kabel-TV med
mange kanaler.
Hvis du medbringer hund, er der
obligatorisk slutrengøring til kr. 1.000.
Max. 8 personer og et mindre barn.

52. Bornholm, Sandvig

Skiftedag ankomst fredag kl. 16
afrejse fredag kl. 12
Hammershusvej 33, Sandvig, 3770 Allinge.
Kun i ugerne 40-43 og 10-15 og 17
Et dejligt ny istandsat helårshus på 75 m² beliggende i Sandvig By nær ved strand og havn.
Tæt på Hammerknudens fantastiske granitfjeld og den friske Østersø. Bag huset ligger en
dejlig lukket flisebelagt gårdhave samt mindre græsplæne. Der er flere sæt havemøbler i
gårdhaven.
Det høje stueplan indeholder en god stue
med kig til Hammerknuden. TV med mange
danske og tyske kanaler. Køkken med opvaskemaskine og microovn.
Stort flisebadeværelse med rummelig
bruseniche og vaskemaskine.
På 1. sal er 2 kvistværelser mod gaden og
Hammerknuden, 1 med dobbeltseng og 1
med to enkeltsenge samt soveværelse med
2 enkeltsenge.
Der er høj stol og weekendseng.
Max. 6 personer bedst til 4 voksne og 2 børn

62. Frigiliana, Malaga, Spanien

Husnr. B10 – Balcon de Frigiliana.
Skiftedag lørdag kl. 15 til lørdag kl. 10
Frigiliana er det ægte Spanien og det optimale rejsemål for en afslappet ferie i smukke rammer
med masser af kulturelle og kulinariske oplevelser, aktiviteter og unikke naturoplevelser.
Den historiske andalusiske by Frigiliana ligger 330 meter oppe på en frodig bjergskråning for
enden af en 5 km snoet vej fra kystvejen (Middelhavet). Byen ligger 50 km øst for Malaga bag
kystbyen Nerja.
Lejligheden har to store soveværelser
med hver to senge, badeværelse med
kar. Køkken med opvaskemaskine og
vaskemaskine. En rummelig stue med
spiseplads og udgang til terrassen med
havudsigt. Lejligheden har TV og aircondition. Fælles pool og privat parkering.
Til max 4 personer. Lejen er inkl.
linned, håndklæder og slutrengøring

63. Alicante, La Zenia, Spanien		

Rs. Zeniamar VI. B-6 No. 8, Orihuela Costa (Alicante)
Skiftedag lørdag kl. 15 til lørdag kl. 10
ZeniaMar består af 10 delområder. Hver med egen have og swimmingpool anlæg. Der er
tennisbane og legeplads.
Området ligger ca. 1½ km fra stranden og 5 minutters kørsel fra byen Torrevieja med lange
strandpromenader og mulighed for vandsport. I området er der supermarkeder, restauranter
og specialbutikker. Der er 10 min. kørsel til saltsøerne, hvor man kan få behandlet sin hud med
salt og mudderbad og 3 fremragende golfbaner i nærområdet.
Lejligheden indeholder 3 soveværelser, 1 lille
kammer, 2 badeværelser, stue med aircondition,
køkken med mikroovn og opvaskemaskine.
Bryggers med vaskemaskine. Gulvvarme.
Kæmpe tagterrasse på 80 m² med glasudestue
og stor grill. Havudsigt fra flere terrasser.
Der er en del trapper i området.
Til max. 7 voksne og en baby op til 3 år.
Lejen er ekskl. obligatorisk slutrengøring til € 85.
Sengelinned/håndklæder kan lejes til € 8/pers.

80. Rom, Pigneto Kvarteret

Via Ignazio Danti, 5, 1. sal, 00176 Roma RM.
Skiftedag lørdag kl. 14 til lørdag kl. 10
Ikke i uge 40 og 17
PIGNETO Kvarteret er opkaldt efter en lang række pinjetræer, hvoraf der kun er enkelte
tilbage. Området er en blanding af etage ejendomme, små værksteder og dyre villaer.
Området har inden for de sidste år udviklet sig til et af Roms kunstneriske og kulturelle
kvarterer, hvor “Via del Pigneto” topper med masser af cafè’er, restauranter og natteliv
Lejligheden er på 90 m2 og indeholder
soveværelse med dobbeltseng og TV
med italienske kanaler. Stort soveværelse
med to enkelte senge og mulighed for to
ekstra opredninger til børn på madrasser
på gulvet.
Køkken/alrum med spiseplads til 6
personer. Badeværelse med bruseniche
og vaskemaskine. Udgang til lille
altan. Stor sydvestvendt terrasse med
spiseplads til 4 personer og en enkelt
solstol.
Til max 4 personer med mulighed
for opredning til to børn ekstra.
Ved ekstra personer betales
€ 30 pr. person direkte på stedet.
Lejen er inkl. linned, håndklæder
og slutrengøring

Fællesoplysningerne vedr. lejede boliger
Udstyret kan variere i de enkelte lande, men alle lejemål er, efter landets målestok, af fin
standard. I alle danske huse er der radio og TV. I alle boliger er der fri internet.
I Skagen og Dyngby skal lejer selv sørge for rengøring, dette kan dog tilkøbes på stedet.
I de øvrige lejemål er rengøring og linned enten med i prisen eller skal tilkøbes. Se ved den
enkelte bolig, hvor meget der er med.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne vil for vintersæsonen 2021/2022 være som følger.
For alle ophold begyndende i oktober måned, vil lejen forfald til betaling
pr. 1. september 2021.
For alle ophold i månederne november 2021 – april 2022 vil lejen forfalde til betaling
pr. 1. oktober 2021.
Lejemål, der bookes senere vil forfalde til betaling den førstkommende måned.
Ved for sen/manglende betaling vil lejemålet blive annulleret og perioden udlejet til den
næste ansøger. Såfremt perioden ikke bliver genudlejet, hæfter den første lejer dog
stadig for betalingen.
Vi opfordrer medlemmerne til at tilmelde betalinger til Funktionærforeningen til
Betalingsservice, da denne betalingsform sikrer rettidig betaling og er billigere for både
dig og Foreningen.
Medlemmer, der er i restance til Funktionærforeningen på lodtrækningstidspunktet, kan
ikke deltage i lodtrækningen.

Generelle regler for leje af ferieboligerne:
Lejemålet er personligt. Huset må ikke videreudlejes til familie og/eller venner/kollegaer.
Gæster er velkomne, men det er en betingelse, at lejeren selv deltager i opholdet og bor
i boligen. Lejeren skal være medlem af Funktionærforeningen på opholdstidspunktet.
Ferieboligerne må ikke bruges til lejrskoler, personalefester, større private fester eller
lignende.
Der må maksimalt bo det antal personer, som ferieboligen er beregnet til.
Det er ikke tilladt at opstille telte, campingvogne, større badebassiner eller lignende på
eller ved Ferieboligerne.
Det er kun i Hulegårds Kvarn, at det er tilladt at booke begge huse på en gang.
Humlehuset og Friheden, som også ligger på samme grund, vil kun kunne bookes af
samme medlem i samme periode, såfremt begge eller ”det andet hus” er ledigt 2 uger
inden opholdets start.

Regler for at søge feriebolig!

Kun medlemmer af Funktionærforeningen Carlsberg kan leje Funktionærforeningens
ferieboliger. Lejeren skal være medlem på opholdstidspunktet.

Hvert medlem kan ved lodtrækningen kun få tildelt eet ophold. Det vil dog være muligt
at leje både Store Hus og Lille Hus i Hulegårds Kvarn samtidig, såfremt ingen har
ønsket at leje det ’andet’ hus.
Hvis du vil deltage i lodtrækningen om 1 eller 2 ugers ophold, skal du oprette lodder på
Funktionærforeningens hjemmeside i bookingsystemet.
Oprettelse af lodder på www.fct.dk
Adgang til Funktionærforeningens hjemmeside www.fct.dk : Indtast kontonr. = dit
personalenummer og kodeord = dit Fornavn (skrevet med stort forbogstav).
Du opretter lodder i bookingsystemet. Dette åbnes gennem linket under Ferieboliger
i øverste spalte eller ved at benytte linket nederst på forsiden. Når du er logget ind i
bookingsystemet følger du retningslinjerne på siden.
Du kan gå ind under “Mine lodder” og rette dine ønsker/lodder frem til
ansøgningsfristens udløb tirsdag den 17. august, kl. 12.
Hvis du søger sammen med et andet medlem, skal medlemmets nummer registreres i
“Min side” under “Min profil” øverst til højre på forsiden.
Hvis du vinder bliver du booket i den ønskede periode i den ønskede feriebolig. Hvis
du ikke alligevel har mulighed for at benytte ferieboligen, skal det straks meddeles
administrationen.
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Der mistes ingen bonuspoint ved leje af ferieboliger i vinterhalvåret, ligesom der ikke tages
hensyn til det antal point medlemmerne har ved lodtrækningen.

Ansøgningsskema

Dette ansøgningsskema benyttes såfremt du ikke har adgang til Internettet og
dækker perioden fra uge 40 (01.10.2021) til og med uge 17 (29.04.2022)
Personalenr.

Navn

Mobiltlf.

Privat tlf.

Privat adresse

Rækkefølge i ansøgning af hus og uge(r) der søges (1 eller 2 ugenumre i ønsket rækkefølge.)
Benyt ugenumrene fra kalenderen.
Ønske 1.

Hus nr.

uge/uger nr.

Ønske 3.

Hus nr.

uge/uger nr.

Ønske 2.

Hus nr.

uge/uger nr.

Ønske 4.

Hus nr.

uge/uger nr.

Jeg søger sammen med

CPR-nr.

Navn

(samme perioder/boliger)

For at komme i betragtning skal ansøgningen være Hanne Buch-Larsen,
Funktionærforeningen, J.C.Jacobsens Gade 1, 1799 København V , i hænde senest
tirsdag den 17.august 2021 kl. 12

Melder du dig ind i Funktionærforeningen, får du samtidig mulighed for at
forsikre dig i den billige a-kasse i FTFa.
Foreningen har desuden et samarbejde med fagforeningen Lederne, hvor
formanden for Funktionærforeningen er registreret som talsmand.
Funktionærforeningens bestyrelse tegnes af 1 formand og 10 bestyelsesmedlemmer, som er valgt blandt medlemmerne. Vi bestræber os på at
have bestyrelsesmedlemmer fra alle Carlsberg selskaber i Danmark for på
bedste vis at kunne varetage medlemmernes interesser.
Foreningens økonomi er baseret på medlemskontingenter, hvortil kommer
årlige tilskud fra Carlsberg og Medarbejderlegatet.
Prisen for et medlemskab af Funktionærforeningen er kr. 130 pr. måned.
Da vi er en fagforening, er beløbet fradragsberettiget og indberettes til
SKAT af Funktionærforeningen.
OBS! Kontorelever og studentermedhjælpere betaler halv pris for
medlemsskabet.
Vi kan kun opfordre til, at man som Carlsberg ansat søger medlemskab af
foreningen.
Du kan finde mere information om foreningen og de mange tilbud på hjemmesiden www.fct.dk. Det er også her, du let kan melde dig ind.
Vi i Funktionærforeningen glæder os til at kunne byde dig velkommen som
medlem.
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Formand

Funktionærforeningen Carlsberg er en medlemsdrevet personaleforening,
som består af Carlsberg medarbejdere, der er ansat på funktionærvilkår i
de danske Carlsberg selskaber samt pensionerede funktionærer.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, både fagligt
og socialt.
Det faglige er primært samarbejdsmøder og forhandlinger med Ledelsen
om løn og arbejdsvilkår, samt mulighed for at tilbyde individuel hjælp og
rådgivning – svarende til alt det man normalt bør få fra en fagforening. Den store forskel på Funktionærforeningen og en anden fagforening er, at
det er Funktionærforeningen, der har forhandlingsretten i henhold til Funktionærlovens § 10, og at vi har vores daglige gang her på Carlsberg.
Det sociale er primært udlejning af meget attraktive ferieboliger i både indog udland, afholdelse af efterårsfest og andespil i Fredericia, samt afholdelse af forårsfest, andespil og juletræsfest i Valby.
Vi råder over foreningslokaler i Valby, hvor medlemmerne kan samles til
kollegialt samvær. I lokalerne er 2 billardborde, 1 poolbord, dart, bordfodbold og bordtennisbord. Her er også TV, så medlemmerne kan samles
om store sportsbegivenheder.
Vores styrke som forening er bundet op på, at vi har flertallet af Carlsbergs
funktionærer som medlemmer, at vi har bestyrelsesmedlemmer i de danske
Carlsberg selskaber, og at Ledelsen i Carlsberg bakker op om vores
arbejde og den rolle, vi har her i Carlsberg.

Personaleforeningen for
funktionærer på Carlsberg

Funktionærforeningen Carlsberg

