Havnereglement
1. Forsikring.
Alle både som befinder sig på havnens område skal have ansvarsforsikring.
2. Fendere og fortøjninger.
Fendere på begge sider af båden. ( min. 2 stk. pr. side )
Fortøjninger i tykkelser som passer til bådens størrelse, minimum 4 stk. pr. båd.
Det er altid bådejerens ansvar jævnligt at tilse at båden er forsvarligt fortøjet og med korrekte fendere.
3. Vinteropbevaringspladsen.
Vinteropbevaring af både er på pladsen nord for klubhus og fiskerhytter.
Vinteropbevaringspladser skal være ryddet i og omkring bådstativer og bådvogne senest 2 uger efter
søsætning har fundet sted så der kan køres med plæneklipper på området.
For dem som har båd stående på pladsen hele året i forbindelse med reparation, vil der blive opkrævet
kr. 600,- derudover er det ikke tilladt at have sin båd stående på pladsen hele året.
4. Bådvogne/stativer.
Bådstativer og bådvogne skal være dimensioneret til båden og forsvarligt vedligeholdt samt mærket med
havnepladsnummer.
5. Havnearealer.
Både skal ligge på den af havnefogeden anviste plads med mindre andet er aftalt med havnefogeden, eller
på grund af eventuel reparation af havnearealet.
Kajområdet ved mastekranen er kun beregnet til kortvarig servicering af både ( f.eks. rigning, afrigning,
dieseltankning og lign. ) altså ikke til dagophold og overnatning !
Slæbestedet skal holdes frit hurtigst muligt efter brug og bil/trailer skal parkeres i højre side langs med
grusvej bag fiskerhytter eller efter havnefogedens anvisninger.
For både som ligger i havnen over vinteren betales strøm efter forbrug samt kr. 300,- i ekstra vinterleje.
6. Affald.
Det er medlemmernes ansvar at hjælpe til med at holde rent på havnens arealer og affaldsfaciliteterne er
kun til brug for medlemmer og gæstesejlere/autocampere. Kabysaffald og lignende skal deponeres i de på
havnearealerne opstillede affalds stativer/containere, miljø affald skal deponeres i miljøskuret i de dertil
anbragte dunke og miljøspande. Alle brugere af havnen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at
sikre miljøet. Overtrædelse af gældende miljøregler kan medføre erstatningsansvar.
Udpumpning af bundvand og tømning af marinetoiletter/holdingtanke er forbudt i havnen.
7. El og vand.
Vandforsyning på alle broer og landpladser nedlukkes i vinterperioden og vand må kun benyttes til
vandpåfyldning i tank samt vask og klargøring af båden. Stikdåser i El-standeren er forsynet med 230 V. Der
skal benyttes CEE stik med 3 poler. Der kan vederlagsfrit bruges strøm til håndværktøj i forbindelse med
småreparationer samt forårs/vinter klargøring. Strøm til andet og større forbrug afregnes efter målt forbrug,
havnen råder over nogle få el-målere som kan lånes.
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