Haderslev Sejlforening

Reglementer og instrukser
BROREGLEMENT
1.

Omfatter bådpladser samt følgende effekter: Broer, pæle og el- og vandinstallationer på broerne og kran.

2.

Konstateres der skader eller lignende på nævnte effekter, skal dette straks meddeles til brofogeden.

3.

Såfremt der er plads, har ethvert aktivt A- medlem af HSF, der er ejer af en båd, ret til bådplads.

4.

Ekskluderet medlem har fortabt sin ret til bådplads.

5.

Har et aktivt A- medlem flere både, har medlemmet kun ret til 1 bådplads på land eller i vandet. (undtaget
de både beskrevet under reglement for landområder stk.6)

6.

Sælger et aktivt A- medlem sin båd, har medlemmet ret til bådplads i den resterende tid af året. Året er:
kalenderåret. Ønsker medlemmet herudover at bevare sin ret til bådpladsen, skal anmodning herom
skriftlig tilstilles bestyrelsen. Dette kan kun ske 2 gange (2 år); herefter overføres medlemmet til venteliste.
Der betales ikke nyt broindskud.

7.

Opsigelse af lejeforhold skal varsles skriftlig til HSF senest den 30.09. med udløb den 31.12. A- og Bkontingentet kan, hvis ønskes fortsætte uden båd. Se endvidere. Broreglementet stk. 6.

8.

En person med bopæl i Haderslev Kommune, der køber en båd, - af et aktivt A-medlem som indtil salget
har benyttet sin bådplads, - kommer forrest på ventelisten under forudsætning af, at vedkommende kan
optages i HSF som aktivt A-medlem efter gældende regler i vedtægternes § 3. Køber vil således oftest
kunne erhverve bådplads straks efter købet. Denne bestemmelse tilsidesætter ikke sælgers ret til bådplads i
henhold til HSF`s vedtægter og reglementer.

9.

Såfremt både ikke er søsat senest 1. juni, disponerer brofogeden frit over disse bådpladser resten af året.
Hvis medlemmet ønsker at bevare bådpladsen, skal forespørgsel herom skriftlig tilsendes bestyrelsen inden
1. juni. Dette kan kun ske 2 gange (2 år); derefter overføres medlemmet til venteliste. Der skal ikke betales
nyt broindskud – såfremt dette tidligere er sket.

10.

Privat- erhvervsmæssig anvendelse af foreningens område er ikke tilladt.

11.

Enhver bådejer er pligtig til at holde sin båd forsvarligt fortøjet med mindst 2 fortøjninger ved bro og 1 ved
pæl, dog helst 2 ved pæl.

12.

Båden skal være forsvarligt sikret med fendere på begge sider.

13.

Enhver skade som er forårsaget af vejrliget, og som kan tilbageføres til uforsvarlig fortøjning, skal
erstattes, og ejeren af den beskadigede båd kan kræve erstatning af den ejer, hvis båd har forårsaget
skaden.

14.

Enhver bådejer skal som minimum være i besiddelse af en bådansvarsforsikring.

15.

Det påhviler ethvert medlem ved såvel ud- som indsejling samt anløb at udvise størst muligt hensyn.

16.

Berøring af eller færden på anden mands fartøj skal ske med den største hensynsfuldhed.

17.

En båd må kun stå på kranpladsen efter indhentet tilladelse hos kranførerne eller Brofoged

18.

Ved benyttelse af vandhaner skal der drages omsorg for, at hanerne efter endt brug er lukkede, og at
vandslanger er opskudt og ophængt eller fjernet, således at passage på broen kan ske uden gene.

19.

Der må ikke tilsluttes el-varmeovne og el-kogeapp. på broens elforsyning.
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20.

El og vand afbrydes på broerne i tiden 15. november til 1. april. Der kan ved henvendelse til pladsmanden
åbnes for el til brug af elværktøj fra 1 marts. Der kan tidligst åbnes for vandet når det af pladsmanden
skønnes at frosten er slut.

21.

Fremmede både kan kun ligge ved broerne som gæster.

22.

Leg, cykling og fiskeri på/fra broerne er forbudt.

23.

Medlemmerne har pligt til at følge brofogedens anvisninger, og tage eventuel påtale til efterretning.
Eventuelle klager skal skriftligt tilstilles bestyrelsen.

24.

Fast ophold/bopæl i bådene - hvortil weekender og sædvanlig ferie ikke henregnes - er ikke tilladt. Havnen
og /eller bestyrelserne kan dog i særlige tilfælde give tilladelse hertil i en kortere periode - eksempelvis 3
måneder. I så fald fastsætter havnen, bestyrelserne det beløb, der skal betales for bad, vand, renovation
m.m.. El betales efter forbrug i henhold til vores leverandør.

25.

Såfremt et aktivt A- medlem med bådplads kun lejlighedsvis benytter denne, skal dette skriftligt meddeles
HSF, som herefter disponerer over pladsen til udlejning.

26.

Det er ikke tilladt at grille på båd eller bro uanset grill type

27.

Ikke overholdelse af ovennævnte regler kan medfører bortvisning fra foreningens område.

INSTRUKS FOR BROFOGED
Brofogeden udpeges af bestyrelsen og er på bestyrelsens vegne ansvarlig for:
1.

De i broreglementet punkt 1 nævnte effekter.

2.

Iværksættelse af vedligeholdelse og reparationsarbejder.

3.

Udarbejdelse af broplan for bådenes placering i vand (broplanen opslås i klubhuset).

4.

Påser at rette personer betjener kraner og pladsvogne, samt at de rette udpegede personer er til stede ved
optagning og søsætninger.

5.

Udpeger en assistent hvis brofogeden skønner det nødvendig.

6.

Assistenten skal fungere som højre hånd for brofogeden mht. vedligeholdelse, reparationer, brorensning m.m.
og sørge for, at evt. arbejder bliver udført i samarbejde med de respektive broliggere.

7.

Evt. ønsker og tiltag fra broliggerne sker ved henvendelse til brofoged eller hans evt. assistent. Når evt. tiltag
kræver en overordnet helhedsvurdering, drøfter brofogeden dette med HSF’s bestyrelse.

8.

At påtale uregelmæssigheder fra broreglementet.

REGLEMENT FOR LADEN
1. Foreningens bestyrelse er den administrative myndighed. Med virkning fra 2004 har bestyrelsen besluttet ikke at
optage nye både i bådladen.
2. Medlemmer, der har både i bådladen, vælger en talsmand, der kan indkaldes til bestyrelsesmøde.
3. Ret til plads i laden udløber, når båden sælges eller vinteropbevaring foretages uden for laden. Bestyrelsen kan
dog opsige pladsen og foranledige båd og grej fjernet, dersom love og reglement ikke overholdes.
4. Brændstof må hverken opbevares i skabe eller i bådrum.
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5. De af foreningen opsatte ildslukkere skal altid være tilgængelige.
6. Laden må ikke benyttes til nybygning. Der tillades ombygning og reparationer af kortere varighed, efter
godkendelse af bestyrelsen.
7. Skader, der påføres bygning eller inventar, erstattes af skadevolderen.
8. Foreningen påtager sig intet ansvar for de i laden anbragte effekter.
9. Ved afbrænding af maling må vedkommende ikke forlade laden før 2 timer efter endt afbrænding.
10. Under forårsklargøring må der kun slibes på ulige datoer.
11. Ethvert medlem er forpligtet til, og skal medvirke til, at holde laden ryddelig.
12. Henstilling eller opbevaring af større genstande i laden må kun finde sted med pladsmandens godkendelse.
13. Uoverensstemmelser vedrørende ladens anvendelse, eller forslag dertil, stiles skriftligt til bestyrelsen.
9.

Medlemmerne har pligt til, at overholde det til enhver tid gældende Reglement.

REGLEMENT FOR LANDOMRÅDER M.V.
Landområder og effekter omhandler.: Foreningens landområder, toiletter, masteskur, kraner, pladsvogne vand og
elinstallation, kloakker, flagstænger, platforme, standere og renovation.
1.

Foreningens bestyrelse er administrativ myndighed.

2.

Hver båd får anvist sin plads på land. Ejeren er ansvarlig for den rette anbringelse af bukke og klodser.

3.

Slutdato for bådoptagning til vinterplads er den 15. november, samme dato som der lukkes for strøm og vand.

4.

Foreningen påtager sig intet ansvar for skader forvoldt af vejrliget, og bådejeren skal ved eftersyn sikre sig, at
båden ikke kan beskadige andre både eller er til fare for personer, der færdes på pladsen.

5.

Master og bomme i lade og masteskur forsynes med navn og telefonnummer. Ikke mærkede master og bomme
kan flyttes uden ansvar for foreningen.

6.

Slæbejoller må være på foreningens område, men kun på de af pladsmanden anviste pladser.

7.

Enhver bådejer sørger for, at der er ryddeligt omkring båden, og er i øvrigt behjælpelig med opretholdelse af
orden på foreningens område.

8.

Der må på HSF’s landområder ikke opstilles telte for vinteropbevaring af både. Ved dette forstås telte som står
fast på jorden rundt om båden.

9.

Medlemmerne har pligt til at følge pladsmandens anvisninger.

INSTRUKS FOR PLADSMAND
Pladsmanden udpeges af bestyrelsen og er på bestyrelsens vegne ansvarlig for de i reglement for landområder m.m.
nævnte effekter.
1.

Iværksættelse af vedligeholdelse og reparationsarbejder af disse i samarbejde med næstformanden.

2.

Udarbejdelse af plan for vedligeholdelse, reparation og oprydning sammen med næstformanden.

3.

Han eller en af ham udpeget person skal være til stede ved arbejdets udførelse.
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4.

At føre tilsyn med bådlade, toiletter, m.m..

5.

Udpeger en assistent hvis pladsmanden skønner det nødvendig.

6.

Assistenten skal fungerer som højre hånd for pladsmanden mht. vedligeholdelses arbejde oprydning,
reparation og lign.

7.

Evt. ønsker og tiltag fra medlemmerne sker ved henvendelse til pladsmanden eller hans evt. assistent. Når evt.
tiltag kræver en overordnet helhedsvurdering, drøfter pladsmanden dette med HSF’s bestyrelse

7.

At påtale uregelmæssigheder fra reglement for landområder m.m..

REGLEMENT FOR FORENINGSHUS
Vi er glade for vores foreningshus, og vi håber at en masse rare mennesker også vil være det. Derfor er vi nødt til at
have nogle få, men effektive regler.
1.

Foreningshuset er åbent i sæsonen efter behov.

2.

Køkkenet må kun benyttes som kaffe- og tekøkken af vores medlemmer.

3.

Medlemmerne kan leje foreningshuset til egne arrangementer, efter aftale med næstformanden. Lejeren
afleverer foreningshuset næste dag præcis kl. 12.00 i rengjort stand.

4.

En af bestyrelsen udpeget person vil være til stede på det angivne tidspunkt for godkendelse af afleveringen.

5.

Tørring af tøj i lokalerne er ikke tilladt.

6.

Aflever alt i samme stand, som du selv ønsker at modtage det.

7.

I håndvaske og toiletter må ikke henkastes tobaks- eller andet affald.

8.

Affaldscontaineren på pladsen benyttes, og heri må kun henkastes emballeret affald. Alt brandbart materialer
samt flasker og konservesdåser skal i de dertil opstillede containere.

9.

Næstformanden er på bestyrelsens vegne ansvarlig for overholdelsen af nærværende reglement og de effekter,
som tilhører lokaliteterne. Han fører tilsyn, påtaler uregelmæssigheder i forhold til reglementet og iværksætter
vedligeholdelse og reparationsarbejder i samarbejde med pladsmanden.

Revideret af bestyrelsen d. 07-05-2014
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