VIKSBERGS BÅTKLUBB

Ordningsregler (trist men nödvändigt)
1. Inom Hamnområdet,dvs. hela Viksbergs båtklubb.
Skall ordning alltid iakttas och medlemmar hälsar på varandra. Det är ok att fråga efter
platsnummer om vi inte känner igen varandra.
Medlemmar och andra personer som uppehåller sig inom hamnområdet är skyldiga att
rätta sig efter givna föreskrifter och tillsägelse.
Hamnkapten och hans ställföreträdare svarar för ordningen inom hamnområdet.
Det är absolut förbjudet att på land reparera, slipa, måla eller utföra annat arbete på
båten, samt att parkera båt med kärra på parkeringen.
Överträdelse gällande detta genererar i omedelbar uppsägning av medlemskap i klubben.
Det råder totalt rökförbud på bryggan.
2. Bryggan.
Bryggan är avsedd för klubbens registrerade båtar.
Förbud att fiska med kastspö från bryggan.
Vattenskoterkörning får ej ske från bryggan.
3. Medlemskap.
Fakturan skall vara inbetald till kassören senast enligt förfallodatum.
Betalas inte fakturan, spärras taggen och platsen går till nästa sökande.
Nyckelinnehavare är skyldig att se till att bommar, grindar och dörrar är låsta efter
vistelse, samt att klubbhuset är städat efter vakttjänst.
Nyckeltaggen är personlig och får inte ”lånas” ut till icke medlemmar.
Du får ej heller öppna bommen för sjösättning av icke medlemmars båtar/vattenskoter.
Överträdelse genererar i omedelbar uppsägning av medlemskap i båtklubben.
Klubbhuset och dess veranda skall inte användas för privata fester.
Du skall ha din båt försäkrad och kopia på försäkringsbrev skall lämnas in inför varje ny
säsong.
4. Förtöjning vid bryggan.
Alla båtar ska vara fastgjorda i fyra punkter. För att skona bryggan och för att
förhindra skador på andra båtar ska alla fyra förtöjningspunkterna vara försedda med
dämpare i form av stål- eller gummifjädrar.
Båtägare är skyldiga att ersätta den skada som uppstått genom bristfällig förtöjning.
5. Vakt.
Varje medlem ansvarar för 3 vaktpass per säsong. Inför varje säson blir varje medlem
tilldelad 3 pass som man sen får byta alt. Sälja till uppgjort pris. 500kr. Går endast att
sälja till annan medlem eller medlems familj.
Varje vaktpass är 4 tim 21.30-01.30 eller 01.30-0530.
Utebliven vakt kostar 1000kr.
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6.Vinteruppläggning.
Båtar/båttrailer får inte läggas upp för vinterförvaring på klubbens mark.

7 Sopor
OBS! Båtklubben har ingen sophämtning. Medlemmarna ansvarar för att själva ta med
sig sina sopor.
Båtägare svarar för god ordning i och omkring båten.

8. Säkerhet
Bommen och grinden till bryggan ska alltid vara stängda och låsta. Bom skall stängas
omedelbart efter in eller ut passage. Dvs. man backarr inte ner båten till rampen och
sjösätter båten för att sedan stänga bommen när man har parkerat. Lämnas bom öppen
kommer inpasseringssystemet läsas av och vite tas ut om 1000 kr per tillfälle.
Klubbhuset ska alltid vara låst när ingen vistas där.
Obehöriga även som olämpligt uppträdande personer skall avvisas från hamnområdet.
Om tvingande behov av elvärme föreligger för utförande av arbete kan dispens sökas hos
hamnkapten. Ansluten el får ej lämnas utan tillsyn.
9. Parkering.
Parkering på klubbens mark innanför staketet är tillåtet på anvisade platser längs
staketet mot vägen. Bilar får inte parkeras så att de står i vägen för de som vill lägga i
och ta upp båtar på rampen. Pga platsbrist endast en bil per båtplats.
Båttrailer för de som har båt på kärra, får inte blockera parkeringen för övriga
medlemmar,
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