Ordningsföreskrifter Lilleby Båtklubb
Det åligger medlem:









att väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustning.
att iaktta snygghet och ordning inom hamnen.
att ställa upp då klubben kallar till arbete för städning och underhåll av hamnen. Om
medlem ej hörsammar kallelse äger klubben rätt att till vederbörande medlem
uttaxera en enligt klubben fastställd taxa.
att till Lilleby Båtklubb omedelbart anmäla ändring av medlems bostadsadress,
postadress, telefonnummer samt eventuell epost-adress.
att noggrant efterleva tillämplig författning såsom lagar och förordningar mot
explosioner och brandfara, och till skydd mot vattenföroreningar och annan
miljöförstörelse.
det är förbjudet att utan båtklubbens medgivande i varje enskilt fall överlåta, utlåna
eller upplåta förtöjningsplats.
att utan tillsyn inom hamnen ansluta elnätansluten apparat av vad slag det må vara
utan klubbens tillstånd.
att märka bilen med klubbtillhörighet vid parkering inom hamnområdet. Besökandes
bil skall märkas upp så det klart framgår vilken medlem man gästar hamnen med.

Särskilda ordningsföreskrifter för förtöjningsplats








(*) Medlems båt begränsas av måtten 1.30 meters djupgående, 3.00 meters bredd
samt 8.50 meters totallängd.
Det åligger hamnkaptenen att placera båtar till de platser som är lämpliga för
hamnens beskaffenhet.
Det finns A och B platser i hamnen och skillnaden mellan dessa meddelas nya
medlemmar vid inträde i klubben.
Det åligger båtägaren att alltid hålla båten förtöjd för storm, hålla förtöjningsändar
och annan materiel i fullgott skick, omedelbart byta det av klubben underkända
förtöjningsgodset samt ha fendring på båten när den ligger i hamnen.
Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidta åtgärder för båtens
upptagande och länsning.
Småjolle och dinge skall förtöjas på av hamnkaptenen anvisad plats.
Båt får ej lämnas utan tillsyn i kran, förtöjd vid kranbrygga eller uppställd på kranplan
utan medgivande från Kran & Miljö.
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Regler för uppläggningsplats





Medlem äger rätt att för sin båt utnyttja uppläggningsplats fr.o.m. 1 september tom
31 maj. Klubben kan för varje enskilt fall medge längre nyttjandetid.
Båten placeras på av hamnkaptenen anvisad plats.
Medlem skall ombesörja att uppläggningsplatsen omedelbart efter sjösättningen
befrias från ställningsvirke och annan materiel samt noga rengöras.
Båtvagnar och stälIningsmateriel skalI efter nyttjandets slut placeras på för dem av
hamnkaptenen anvisad plats, samt vara märkta med medlemmens namn.

(*) Denna post är ett beslut som är taget på ett årsmöte/medlemsmöte. Beslut som är tagna
på ett årsmöte/medlemsmöte överträffar ordningsföreskrifterna. För att förändra beslutet
måste ett nytt beslutande årsmöte/medlemsmöte behandla detta. Förändring av tidigare
beslutade ordningsföreskrifter eller förslag till nya behandlas under inkomna ärenden.
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