Långholmens Båtklubb
Stadgebilaga
Hamn- och varvsföreskrifter

Båtplatser
1.

Endast en (1) enskild ordinarie medlem per hushåll äger rätt att tilldelas en (1) båtplats för en båt
som uppfyller de i stadgarna angivna kraven och är godkänd av styrelsen.
Medlemmen förbinder sig till att ha denna båt ansvarsförsäkrad året om.

2. Båtplatsinnehavare skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin
båt.
3. Klubbens båtplatser fördelas enligt principen längst medlemskap.
Ledig båtplats erbjuds i tur och ordning alla medlemmar i båtplatskön med undantag för stor
båtplats som först erbjuds alla båtplatsinnehavare med vanlig båtplats.*

I det fall någon av klubbens fem stora båtplatser inte skulle upptas av en stor båt kan
båtplatsinnehavare med vanlig båtplats ansöka om båtplats för stor båt senast 2 månader innan
sjösättning. Skulle flera medlemmar ansöka tilldelas platsen enligt principen längst medlemskap.
Medlemmar i båtplatskön har rätt att tacka nej utan att förlora sin köplats.
4. Byte av båt garanterar ej båtplats. Båtplatsinnehavare skall anmäla båtbyte till styrelsen som
beslutar om den nya båten godkänns enligt samma kriterier som vid tilldelning av båtplats.
Eventuell omfördelning av båtplatser sker på hamnkaptenens uppdrag.
5.

Båtplatsen är ej knuten till medlems båt. Båtplatsinnehavare kan inför varje säsong såväl som vid
varje byte av båt bli anvisad ny båtplats om hamnkaptenen anser detta angeläget för klubbens bästa.
Hänsyn skall dock i allra möjligaste mån tas till var och ens särskilda önskemål. Flytt till insidan av
bryggan måste dock godkännas av båtplats- innehavaren.

6. Båtplatsinnehavare får under inga förhållanden själv överlåta eller låta annan medlem anvisa sig
båtplats. Överträdelse kan medföra att vederbörande förlorar sin båtplats.
7.

I händelse av dödsfall, skilsmässa och upplösande av partnerskap kan båtplats överlåtas till en av
hushållets familjemedlemmar, vars medlemskap i och med övertagandet övergår till ordinarie
medlem. För skilsmässa och upplösande av partnerskap gäller att giftemålet/partnerskapet varat i
minst två år. I händelse av extrema fall avgör styrelsen.

8. Båtplatsinnehavare kan tillfälligt avstå från att utnyttja sin båtplats under två månader. Längre
perioder än så kräver styrelsens godkännande.
9. Båtplats för vilken avgift ej erlagts inom föreskriven tid betraktas som ledig.
10. Båtplatsinnehavare är skyldig att senast den 15 mars varje år meddela styrelsen om man önskar säga
upp sin båtplats. Om så ej sker är båtplatsinnehavaren skyldig att betala sin båtplats oavsett
utnyttjande.
11. Båtplatsinnehavare är skyldig att till styrelsen anmäla stöld, skada eller skadegörelse som åsamkas
dennes båt.
12. Båtplatsinnehavare tilldelas förråd i klubbens förrådslänga. Det är inte tillåtet att förvara privat
material utanför tilldelat förråd en längre tid.

*

Se LBK Stadgar §12.1
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Uppläggningsplatser
1.

Endast båtplatsinnehavare äger rätt att tilldelas en (1) uppläggningsplats för en av styrelsen godkänd
båt som måste vara ansvarsförsäkrad.

2. Båtplatsinnehavare är skyldig att senast den 15 augusti varje år meddela styrelsen om man önskar
avstå uppläggningsplats. Om så ej sker är båtplatsinnehavaren skyldig att betala sin
uppläggningsplats oavsett utnyttjande.

Sjösättning och upptagning
1.

Dag för sjösättning, upptagning och städkväll föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

2. Sjösättning och upptagning sker med kranbil. Avgifter för detta fastställs av årsmötet.
3. Minst en representant per registrerad båt har arbetsplikt och är skyldig att närvara och hjälpa till vid
sjösättning och upptagning. Utebliven närvaro kan resultera i att båtplatsinnehavarens båt ej blir
sjösatt respektive upptagen.
Båtplatsinnehavare ansvarar själva för båt och material vid sjösättning och upptagning.
4. Minst en representant per registrerad båt har arbetsplikt och är skyldig att närvara och hjälpa till på
städkvällen efter sjösättning, då allt täckningsmaterial och bockar plockas undan. Samtliga delar ska
vara märkta med medlemsnamn och/eller medlemsnummer.
Alla bockar och täckningsmaterial ska vara undanplockat före arbetskvällen som typiskt infaller
någon vecka efter sjösättningen.
5.

Utebliven närvaro vid arbetsplikt regleras enligt beslut på årsmötet, se stadgebilaga LBK
Ordningsföreskrifter - Medlems skyldigheter.

6. I samband med sjösättning är det tradition med knytkalas då alla närvarande bidrar med mackor,
smårätter, öl och snaps eller annan lämplig förtäring.
7.

Efter upptagning skall vinterupplagd båt vara täckt enligt gällande föreskrifter senast den sista
oktober.

Hamn och varv
1.

Hamnkaptenen eller av styrelsen utsedd person äger rätt att, om de finner nödvändigt, vid klubbens
bryggor, gå ombord på medlems båt.

2. Båtar vid klubbens bryggor skall vara väl förtöjda. Är en båt förtöjd på sådant sätt att det föreligger
risk för skador på brygga eller andra båtar äger styrelsen och/eller hamnkapten rätt att på
båtplatsinnehavarens bekostnad flytta denna båt till annan plats som vid tillfället anses lämplig.
3. Båtplatsinnehavare har rätt att låsa fast sin båt i bryggan som en stöldförebyggande åtgärd.
4. Båtplatsinnehavare skall hålla god ordning på bryggan vid sin båtplats. Ingen lös förvaring av
presenningar, batterier, stegar eller annat material accepteras. Bortforsling sker på
båtplatsinnehavarens bekostnad.
5.

De på bryggorna jordfelsskyddade eluttagen får endast användas vid tillfälliga behov. Kablage skall
förläggas snyggt utan att onödigt slitage uppstår eller fara för förbipasserande uppkommer.
Längre användning än två dygn måste särskilt ha avtalats med styrelsen eller hamnkapten.
Förbrukad el och elmätare bekostas av båtplatsinnehavaren.

6. Medlem får ej utlägga egen bojsten eller boj.
7.

Arbete vid bryggorna (reparation, underhåll, ombyggnad) påkallat av styrelsen jämställs med
arbetsplikt.

8. Båtplatsinnehavare måste själva transportera bort sitt miljöavfall på ett säkert sätt till en
återvinningscentral. Sopcontainer för hushållsavfall finns på klubbområdet.
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9. Båtar och inventarier på klubbens uppläggningsområde förvaras helt på ägarens risk.
Klubben är i inget fall ersättningsskyldig för skador som kan uppstå på medlems båt eller material.
10. Motorer eller annat löst gods får under uppläggningssäsongen inte uppställas eller förvaras på
arbetsbänkar, bryggor eller annat av klubben disponerat område.
11. Förvaring av presenningar får under sommarsäsongen ske i ett, av styrelsen, godkänt skåp.
12. Båtplatsinnehavare äger ej rätt att sjösätta eller flytta egen båt från uppläggningsområdet utan
styrelsens godkännande.
13. Om styrelsen måste vidta särskilda åtgärder för att förhindra förstörelse på upplagd båt, skall
eventuella kostnader härför ersättas av båtplatsinnehavaren.
14. Laddning av båtbatterier får ej ske i klubbens byggnader.
15. Bensin får ej förvaras i skåp eller förråd.

Stadgebilagan antagen på föreningsstämma 9 januari 2018
Reviderad 22 november 2018 och 21 november 2019

