Ordensreglement for Høruphav Brolaug`s udearealer og haller.
1. Hallerne skal altid være aflåst.
2. Anvendelse af el forbrugende installationer i bådene, må kun finde sted når ejer er
til stede.
Der må ikke startes motor og oliefyr i hallerne.
3. Når man forlader båden og hallerne, skal el-stik udtages af el-tavle. El-kabler skal
føres ubrudt fra el-tavle til forbrugssted, eller er forlænget med kontaktsikre CE stik.
El-kabler må ikke ligge på jorden på grund af brandfaren herved.
4. Tørslibning af bundmaling og andre støvende arbejder må kun foretages med
havnens slibe/skrabe udstyr med tilhørende støvsuger, som kan lejes af haludvalget.
Men husk der skal også lægges noget under båden til at samle større partikler op fra
afskrabning af bunden
Afskrabning/slibning af bund og lign. kan man stadig gøre ude på vaskepladsen som
hidtil – husk at rengør asfalt herefter.
5. Tømning af vand - og toilettanke i hallerne er ikke tilladt, men skal ske via
kemikalie toilettet.
6. Affald som maling, glas, brændbare materialer, batterier, metal og lignende skal af
hver ejer selv fjernes fra udearealer og haller. Almindeligt husholdningsaffald
afleveres i container.
7. Bådvogne, bukke, master og andet skal tydeligt være mærket med bådens og ejers
navn, bådtype og telefon nr. – skilt kan fås hos haludvalget og skal monteres synligt
på front af vognen.
Såfremt de opbevares efter 1. maj uden aftale med haludvalget, kan de fjernes for ejers
regning og risiko.
8. Tomme bådvogne og stativer skal fjernes fra pladsen efter hver søsætning, med
mindre der er truffet aftale herom med haludvalget.
9. Varmt arbejde som for eksempel svejsning, vinkelslibning, tørring, opvarmning og
andet arbejde med varmeudviklende værktøjer må ikke finde sted i hallerne.
10. Brændbar væske i løse dunke og lign. må ikke være i bådene under opbevaring i
hallerne. Brændbar væske i løse dunke og lign. må ligeledes ikke opbevares i
fiskeskuerne.
11. Udstyr som eget stativ og lign. skal opbevares under ens båd(på vognen), ellers
kan alle medlemmer frit gøre brug af dette.
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