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Skælskør Amatør-Sejlklub

Havne- og ordensreglement

Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre
der opholder sig, eller færdes indenfor klubbens anlæg, underkastet nærværende
reglement.
Sejlsæsonen er fra 1. april til 15. november. Vintersæsonen er fra 16. november
til 31.marts.
Sejlklubben er tilknyttet ”Frihavnsordningen”.
Enhver gæstebåd, der omfattet af ”Frihavnsordningen” kan ligge gratis som gæst i op
til 3 døgn. Der betales dog miljøafgift efter gældende satser.
Gæstebåde, der ikke er omfattet af ”Frihavnsordningen” eller de, der ønsker at ligge
længere end 3 døgn, skal betale havnepenge. Beløbet fremgår af opslag på havnen.
Ingen gæstebåd må ligge ubemandet i mere end 24 timer uden forudgående aftale
med bestyrelsen eller en af denne udpeget person.
Kun pladser med grønt skilt ”FRI” må benyttes som gæsteplads. Hvis den daglige
bruger af pladsen ønsker at benytte pladsen, skal denne forlades. Bestyrelsen eller en
af denne udpeget person kan på forlangende befordre pladsen rømmet straks.
Enhver båd skal være fortøjet både for og agter og være forsynet med et tilstrækkeligt
antal fendere, så den er til mindst mulig ulempe for nabobåde og samtidig holdes klar
af havnens broer fortøjningspæle m.m.
Klubben påtager sig intet ansvar for de både, der besejler eller henligger i havnen.
Ansvar og risiko bæres alene af bådejeren.
Brug af klubbens ophalerbedding og mastekran, sker på eget ansvar og risiko.
Brug af ovennævnte kan kun ske med bestyrelsens eller en af bestyrelsen godkendt
persons godkendelse. Klubbens anlæg skal til enhver tid holdes ryddelig af brugerne.
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Unødig brug af motor, støjende brug af radioer, tv, plade- og båndspillere m.m. eller
på anden måde opførsel til gene for andre brugere af klubbens anlæg er forbudt.
Badning fra klubbens anlæg er forbudt.
Overtrædelse af ovennævnte reglement kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20.02.2012
Med senere opdateringer af 19.08.2013 og 24.11.2017

Skælskør Amatør-Sejlklub

Pladsreglement
1.

En bådejer er et aktivt medlem af klubben, der ejer en båd. Bådejeren vil kunne
tildeles brugsretten til en bådplads ved klubbens anlæg efter skriftlig ansøgning
til bestyrelsen. Ansøgning skal udfærdiges på klubbens ansøgningsskema.

2.

I tilfælde af at alle bådpladser er optaget, kan en bådejer – efter ansøgning –
blive opført på klubbens venteliste for nye ansøgere mod betaling af et årligt
gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Bådejere optages på ventelisten i kronologisk rækkefølge efter den dato
gebyret er indbetalt.
For at blive stående på ventelisten, skal gebyret årligt være indbetalt
inden den 1.januar.
Såfremt gebyret ikke er indbetalt, bliver bådejeren slettet af listen.
Bådejere skal ved optagelse oplyse, hvilken båd man ønsker optaget samt
længde – bredde og dybgang. Når en plads bliver ledig, vil den først blive
tilbudt bådejere, der står på den interne venteliste iflg. punkt 4. Derefter vil den
blive tilbudt bådejere på venteliste for nye ansøgere.
Når en plads bliver ledig, skal den tilbydes den første på ventelisterne. Såfremt
denne båd ikke er stor nok/for stor, eller bådejeren ikke ønsker at gøre brug af
tilbuddet, tildeles pladsen til nr. 2 på listen og så fremdeles til en bådejer
reagerer positivt.
Hvis en bådejer afslår tilbud om bådplads, 2 år i træk, slettes bådejeren af
ventelisten. Såfremt bådejeren tilbydes brugsretten til en bådplads, må det
overfor bestyrelsen kunne dokumenteres, at denne er ejer af en båd eller kan
fremlægge dokumentation for at have købt en båd til levering i den pågældende
eller først kommende sejlsæson.

3.

Når der tildeles en ansøger brugsretten til en bådplads, skal den af
generalforsamlingen fastsatte broafgift forudbetales straks ved påkrav.
Bestyrelsen anviser bådens liggeplads, men kan til enhver tid kræve båden
flyttet til en anden plads.

4.

Den interne venteliste er for bådejere, der ønsker plads til en større båd og som
har haft en bådplads i minimum 2 år. Man skriver sig på listen (evt. mod
gebyr) med angivelse af størrelse på ønsket bådplads. Her vil man så blive
tilbudt plads i den rækkefølge, man er skrevet op, hvis pladsen passer til
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bådstørrelsen. Såfremt man ikke ønsker at gøre brug af pladsen, slettes man af
listen. Hvis man tager imod tilbuddet på pladsen, har man indeværende og
næste års sæson til at handle båd. Klubben har råderet over pladsen, indtil den
tages i brug.
Er der ingen på den interne venteliste, der passer til pladsen, tilbydes den til
den første båd på ventelisten, der passer til pladsen.
Har et medlem købt større båd uden at have fået tildelt en større plads, og har
medlemmet båden liggende for anker eller i anden havn, kan medlemmet
bevare retten til at stå på listen ved at betale for sin nuværende plads, som
klubben så har råderet over.
Bådejeren optages på listen i kronologisk rækkefølge efter den dato, på hvilken
ansøgningen er modtaget af bestyrelsen.
5,

For at bevare brugsretten til en bådplads skal den af generalforsamlingen
fastsatte broafgift for bådpladsen i sejlersæsonen være indbetalt til bestyrelsen
inden den 15. februar. I modsat fald fortabes brugsretten til bådpladsen, og
bestyrelsen forbeholder sig ret til at disponere over denne.

6.

Brugsretten til en bådplads er personlig. Fremleje og udlån af bådpladsen er
ikke tilladt.
Såfremt båden overdrages til ægtefælle eller samlever, kan bestyrelsen efter
ansøgning tillade, at bådpladsen - uden hensyn til bestemmelserne i pkt. 2,
overgår til den nye bådejer under forudsætning af, at denne i øvrigt opfylder
betingelserne i nærværende reglement.

7.

Såfremt en bådejer med brugsret til bådplads i havnen sælger sin båd, eller ikke
benytter pladsen, kan vedkommende bevare fortrinsretten til bådpladsen i 2 år
mod at betale broafgiften.
Bestyrelsen disponerer over pladsen som lejeplads i den periode, bådejeren
ikke ønsker at benytte pladsen. Fornyet ønske om at benytte pladsen skal
meddeles bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel.

8.

Lejeplads er en plads, der kan tildeles for en kort periode af bestyrelsen, og en
lejer må affinde sig med at skifte plads i havnen, så ofte bestyrelsen skønner, at
dette er nødvendigt af hensyn til havnens normale drift.

9.

Enhver anvendelse af bådeplads til fast bolig samt brug i erhvervsmæssig
øjemed – herunder bådudlejning, demonstrationsbrug og lign. Skal være
godkendt af bestyrelsen.
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10.

Ved ibrugtagning af bådpladsen påhviler det bådejeren alene at sørge for
anskaffelse, udlægning og vedligeholdelse af rimeligt dimensioneret – ikke
flydende – fortøjninger, anbragt behørigt både for og agter. Heraf skal det ene
sæt være forsynet med fjedre. Desuden skal båden være forsynet med
minimum to fendere på hver side i en sådan størrelse og placeres på en sådan
måde, at man er til mindst mulig ulempe for nabobådene. Fortøjninger og
fendere skal til enhver tid overholde gældende forsikringsbetingelser.
Bestyrelsen skal desuden godkende fortøjningen, ligesom bestyrelsens
instrukser angående fortøjninger, anbringelse af fendere m.m. skal
efterkommes.
Nagelfaste anbringelser af enhver art på broer m.v. er forbudt, og kun løse og
egnede landgangsmåtter tillades anvendt.
Hvis en båd, i vintersæsonen fra 16. november til 31. marts, i vand eller på
land, er elforbrugende, skal den være tilsluttet med en, af foreningen mod
depositum udlånt bimåler med kabel. Alle andre former for kabler og målere
vil være i strid med ovennævnte.
Depositum, leje og elforbrug afregnes efter gældende prisliste.
Fra 1.april til 15.november, må el bruges uden bimåler, dog kun til
batteriopladning, støvsuger og el-værktøj.
Forbrug ud over dette, kræver samme bimåler som om vinteren. Opladning af
batterier uden bimåler, gælder kun til normal vedligeholdelse. Anden
opladning, der kan henføres til brug af bl.a. køl/varme, tv/pc kræver, at båden
er tilsluttet bimåler.
El-forbrug i en båd kan til enhver tid af bestyrelsen krævet afregnet efter
bimåler.
Landkabel:
Der skal bruges 3-ledede dobbeltisolerende neopren gummikabler, og mindst
3x1,5 mm kvadrat blød kobbertråd. Den tredje leder (sikringsleder/jordledning
– gul/grøn) skal med fra båd til land og den skal med rundt i bådens faste 230
V installationer.

11.

Både hjemmehørende i SAS, skal føre klubstander.

12.

Den bådejer – hvem bådpladsen er tildelt i havnen – har ubetinget pligt til
jævnligt at tilse sin båd, når den ligger i havnen, og drage omsorg for, at den er
lænset, fendret af og velfortøjet. Det påhviler endvidere bådejeren, at båden
skal holdes i rengjort og vedligeholdt stand.
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Såfremt bådejeren efter bestyrelsens skriftlige påtale ikke overholder
ovenstående, kan vedkommende fratages retten til bådpladsen
13.

Når en båd forlader sin plads for natten, har skipperen pligt til at vende sit skilt
til ”grønt” og han bør påføre forventet hjemkomst.

14.

Klubben påtager sig intet ansvar for både, der besejler eller henligger i havnen.
Ansvar og risiko hermed bæres alene af bådejeren. Enhver båd skal være
ansvarsforsikret og forsikringsbeviset skal kunne fremvises på forlangende.

15.

Bådejere med båd i klubbens anlæg, der ønsker bådplads eller
opbevaringsplads på klubbens område for vintersæsonen, må inden udgangen
af oktober måned samme år, aftale dette med bestyrelsen. Bestyrelsen anviser
bådens liggeplads/opbevaringsplads.

16.

Bådplads/opbevaringsplads for vintersæsonen forudbetales særskilt straks ved
påkrav.
Bådplads/opbevaringsplads på parkeringspladsen i vintersæsonen kan tildeles
en bådejer med bådplads i havnen. Pladsen kan kun tildeles både med en
størrelse på maksimalt 28 fod.
I tilfælde af at alle pladser på parkeringspladsen er optaget, kan en bådejer
blive opført på en intern venteliste. Ventelisten oprettes i kronologisk
rækkefølge efter den dato, hvor ønsket er fremsendt til bestyrelsen. Ventelisten
offentliggøres på klubbens hjemmeside. Når en plads bliver ledig, skal den
tilbydes til den første på ventelisten og så fremdeles. Prisen på pladsen samt
optagning/isætning af båden betales forud straks ved påkrav.

17.

Bådejere kan i perioden 15/10 til 1/6 opbevare deres mast i masteskuret.
Masterne skal være forsynet med ejerens navn, tlf.nr. samt bådens navn.
Enhver bådejer skal sørge for orden i masteskuret. I perioden 1/6 til 15/10 skal
masteskuret være ryddet.

18.

Bådejere med bådplads forpligter sig til at stille deres arbejdskraft til rådighed
for klubben minimum 4 timer om året.
Bestyrelsen fastlægger de nærmere betingelser - samt eventuelt betaling, hvis
en bådejer ikke kan opfylde arbejdspligten eller udebliver.

20.

Overtrædelse af disse regler kan – efter påtale – medføre tab af brugsretten til
bådpladsen.
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Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. august 2013

