Forretningsbetingelser for Skødshoved Bro jollehavn.
I henhold til ordensreglement gælder følgende vilkår for brug af havnen.
1. Broerne må kun benyttes til fortøjning af lystbåde og kun efter den af bestyrelsen udarbejdede plan,
som kontrolleres af havnemyndigheden. Havnemyndigheden kan til enhver tid henvise et fartøj til en anden
plads.
2. Hvis en pladshaver ikke benytter sin anviste plads i en uge eller mere, skal han meddele dette til
havnemyndigheden, der er berettiget til at udleje denne plads til gæstesejlere.
3. En pladshaver, som ønsker sin båd i vandet senere end 1. juni, skal mindst to uger forinden meddele
havnemyndigheden dato for søsætningen, så hans evt. udlejede plads kan frigøres.
4. En pladshaver, som påtænker at anskaffe en større båd end hans nuværende plads kan rumme, skal
snarest muligt meddele havnemyndigheden dette for at afklare om der er plads til båden i havnen.
5. Gæstesejlere skal snarest efter anløb af havnen erlægge betaling for opholdet i havnen.
Fremgangsmåden for betaling fremgår af opslag på havnen samt ved havnekontoret.
6. Slæbestedet kan benyttes af alle mod betaling jf. opslag. Havnemyndigheden kan udstede sæsonkort for
brug af slæbestedet.
7. Hunde, der færdes på havneområdet, skal føres i snor. Hundeefterladenskaber skal fjernes af ejeren.

Regler for placering af stativer og bådvogne på Skødshoved bro jollehavn.
1. Fartøjer, bådvogne, master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med
havnemyndigheden. Jf. ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne ….” § 3.3
2. Bådvogne, trailere, bådstativer og master i masteskjulet skal være mærket med pladsnummer eller navn
og telefonnummer. Ikke afmærkede genstande vil blive fjernet fra havnen.
3. I perioden 1. juni – 1. oktober må både ikke befinde sig på havnens landområde, bortset fra små joller og
både under nødreparation. Havnemyndigheden giver tilladelse i hvert enkelt tilfælde og anviser plads.
Både, som uden tilladelse befinder sig på havnens landområder, vil blive fjernet på ejerens regning og
risiko.
4. Både på land i vinterperioden placeres som angivet på skitsen nedenfor
a. Både må kun placeres på gruspladsen tættest på havnebassinet og på græsarealet umiddelbart øst
herfor.
b. Afstanden mellem stativer og vogne skal være mindst mulig, dog med plads til stiger og
vedligeholdelsesarbejde.
c. Store både på stativer, som kan søsættes ved slæbestedet, placeres på nordenden af gruspladsen
tættest på slæbestedet. C
d. Store både placeres på nordenden af gruspladsen langs vandet og på gruspladsens østside, idet der
i rækkefølge fyldes op fra den nordlige ende begyndende 2 m fra kompressorskuret. Om
nødvendigt placeres store både også syd for indkørslen til gruspladsen. D

e. Mindre både på landevejstrailere placeres i den nordlige ende på græsarealet langs østsiden af
stensætningen ved gruspladsen, idet der begyndes fra nordenden og i rækkefølge fyldes op mod
syd. Der friholdes plads til garnopredning. E
f. Mindre både placeres på græsarealet langs østsiden af stensætningen ved gruspladsen, idet der
begyndes fra nordenden ved kompressorskuret. F
g. På græsarealet placeres både så tæt op mod stensætningen at biler med landevejstrailere kan
passere øst om dem.
h. Bådstativer og vogne, der er opstillet inden tidspunktet for optagning af både, kan uden varsel
flyttes af bestyrelsen for at give plads til kranbiler eller for at opnå en mere optimal udnyttelse af
pladsen.
5. I tvivlstilfælde aftales nærmere vedr. placering med bestyrelsens ansvarlige for pladsen, som afgør hvor
en båd skal placeres.
6. Når bådene er sat i vandet sørger bådejerne selv for at placere vogne og stativer på græsarealet syd for
pakhuset, idet
•
•

vogne og stativer så vidt muligt ikke stilles bag hinanden og dermed blokerer for afhentning.
stativer stilles længst ud mod vandet. De klappes så vidt muligt sammen og stilles på højkant op ad
de nedgravede pæle, hvorved der spares plads.
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