
 

 Alm. bestemmelser for fælles søsætning og optagning samt anden håndtering af 

både m.m. på udearealer og i haller. 

  

Tilmelding til fælles søsætning/optagning.  

Senest onsdag før skal bådejere, der ønsker at deltage, skrive sig på de ophængte lister 

i klubhuset, under de angivne datoer. Datoerne oplyses på hjemmesiden. Haludvalget 

kan fastsætte et max antal både der kan håndteres ved hver optagning/søsætning.  

 

Klargøring og udkørsel til fælles søsætning.  

Fredag kl. 17.00 før første søsætning skal alle både være klodset ned og udkørsel til 

søsætning finder sted. Alle der har både på udearealer og i haller skal være til stede.  

 

Klargøring og udkørsel af vogne til fælles optagning.  

Torsdag kl. 17.00 før første optagning køres alle vogne ud af hallerne, klar til 

optagning. Alle der har vogne på udearealer og i haller skal være til stede.  

 

Rækkefølgen.  

Haludvalget angiver i videst mulig omfang rækkefølgen af de første både, der skal 

optages og søsættes.  

Af hensyn til pakning af hallerne og mindst mulig håndtering af både, må bådejere der 

er med i første optagning, påregne først at kunne komme med i anden søsætning. Både 

på udearealer kan normalt først komme med i anden optagning.  

 

Opbevaring i haller.  

Hallerne pakkes delvist i forbindelse med 1`fælles optagning og endeligt i forbindelse 

med 2`fælles optagning. Bådejere der ikke ønsker at deltage i fælles optagning og hvis 

både skal stå i hallerne, skal selv foranledige bådene taget på land inden 2`fælles 

optagning, klar til indkørsel i hallerne.  

 

Søsætning / optagning.  

Starter lørdag kl. 7.30, hvor ejere af alle både der skal håndteres denne dag, skal være 

til stede.  

 

Afrensning af bunden på båden. 

Bunden på båden må kun afrenses på vaskepladsen. 

Der bruges kun koste og slanger til afvaskning ved fællesoptagningerne. 

Højtryksrensere må kun bruges når man får sin båd taget op alene, eller hvis man 

kommer sidst op i fællesoptagningerne, og venter til man står alene uden at genere 

andre. 

Sandblæsning/Is blæsning at bunden må kun ske på vaskepladsen, og her skal man 

sørge for ordentlig afdækning, så ingen andre både bliver generet. 

  

Dette aftales med Haludvalget. 

  



Til rigning af mast og brug af mastevogne.  

Master skal først tages ned når de skal tilrigges og sættes på båden umiddelbart efter. 

Mastevogne skal hurtigst muligt frigives, så andre har mulighed for at benytte dem. 

Henlæggelse i længere tid til gene for andre kan ikke tillades.  

Master som ligger i hallerne om vinteren kan først tages frem når første søsætning er 

afsluttet. 

Master som skal opbevares i hallerne om vinteren, skal være på stativerne i hallerne 

inden 2 optagning, hvor hallerne bliver pakket. 

 

Bådejers opgave.  

Alle bådejere skal være til stede fra start til slut ved ind - og udkørsel samt anden 

håndtering af både og vogne. Den enkelte ejer skal være til stede ved håndtering af 

egen båd og vogn, også selv om man ikke deltager i fælles søsætning / optagning. 

Såfremt en ejer er forhindret, kan han lade sig repræsentere ved en stedfortræder. 

Dette skal meddeles til haludvalget.  

 

Bådejers ansvar.  

Alle bådvogne som bruges på havnens arealer, skal være i sikkerhedsmæssig og 

forsvarlig stand. 

Enhver håndtering af både, vogne og andet grej sker på ejers ansvar. Ejeren skal have 

en ansvarsforsikring der dækker disse forhold.  

 

Kørsel med traktorer.  

Haludvalget har aftale med enkelte medlemmer, der alene må køre med brolauget`s 

traktorer. Liste med navne og tlf. nr. fremgår af opslag ved havnekontor og på 

hjemmesiden.  

 

Fællesskab.  

Fællesskabet består i, at alle hjælper hinanden og alle deltager fra start til slut. Ingen 

påbegynder eget arbejde inden kranen er kørt, hallerne pakket og havnearealet er gjort 

ryddeligt.  

I klubhuset vil der normalt kunne købes kaffe og rundstykker midt på formiddagen og 

en varm ret til middag, i forbindelse med fælles søsætning/optagning.  

 

Sanktioner.  

Såfremt ovennævnte og almindelige hensyn ikke respekteres, kan haludvalget opsige 

aftale om plads jfr. udlejningsreglerne.  

 

 

Haludvalget: 
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