Indretningsoversigt jf. plantegning af bygningerne.
Spisesalsbygningen anno 2017 indeholder:
 Spisesal på 199 m² med buffet, borde og stole til 120 personer
 3 Grupperum på hhv. 2 x 22m², 1 x 44 m² - Rummene kan deles med foldevægge til to eller tre rum.
Ti 4-mands borde med samlet plads til 40 personer.
 Et Multirum 45 m² med billard. (To klapborde til brug i ankomst eller multirum.)
 Storkøkken med alle faciliteter, såsom konvektionsovn, kipsteger, kartoffelskræller, kartoffelkoger,
røremaskine, pålægsmaskine og fem rulleborde.
 Opvaskerum med industriopvaskemaskine.
 I køkkendepot forefindes reol til madvarer, fryser og kølerum, vaskemaskine og tørretumbler.
 Kaffe- og terum med køleskab til drikkevare.
 9 dobbeltværelser med bad og toilet, bord og stol.
 2 handicap enkelværelser med bad og toilet, bord og stol.
 3 toiletter ved garderoben.
 TV stue på 48 m². Her er der seks to-personer sofaer og tilhørende borde.
 3 overdækkede terrasser mod vandet
 Ankomstområde på 70 m² med Siesta møbler og åbent indsted og brændestativ.
 Et depotrum med reol til brugernes materiel.
 Et rengøringsrum med rengøringsrekvisitter og støvsuger mm. og brandcentral.
 Overdækket indgangsparti.
 Mønttelefon Tlf.: 47 53 00 11
Sovesalsbygningen indeholder:
 8 sovesale med hver 8 sovepladser, et bord med 3 stole og skabe i hver sovesal.
 Forrum med bad og toiletter til sovesalene.
 1 Grupperum - ”Glasburet”. med et sofasæt og to 6-mand borde med stole.
 3 fire personers værelser med bad og toiletter med bord og to stole.
 1 handicap dobbeltværelse med bad og toilet med bord og to stole.
 Toilet, baderum og vaskeplads for Shelterene.
 Toiletter til Bjørnebo
 Udvendige brusere i forbindelse med strandbadning.
Bjørnebo:
 1. sal:
Riddersal på ca. 150m² med modulscene og 110 stabelstole i vogne og 6 klapborde.
 Stueetagen:
FDF-Museet, som kan beses efter nærmere aftale.
Grunden:
 13 tønder land naturgrund.
 200 meter lang sandstrand.
 Skovkirke, 18 hullers babygolfbaner, fodboldbane, lejrbålplads, to sheltere med bålplads og
aktivitetshytte og fem indianerhytter.
 Udendørs er der opsat bænke sæt.
 På grunden forefindes to kæmpehøje heraf en åben jættestue.
Andet:
 Lejren er installeret med centralt røg-meldesystem og varslingsalarmer.
 Lejren har to jordvarmeanlæg, og de fleste rum har gulvvarme, som er IHC styret.
 Trådløs internet adgang.
 AV midler er installeret i nogle rum.
 Båden "Holger Danske" er forbeholdt ejerne selv.
 Kælderen, Laden og Højstedhus er forbeholdt tilsynførende og ejerne.
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