SKIBHUSENES BYLAUG
HAVNEUDVALGET
Til bådpladsejere
Vi skriver til dig fordi der åbenbart er mange misforståelser i forbindelse med jeres relation til Skibhusenes
havnepladser.
1.

Det er en misforståelse at det er Skibhusenes Have- og Bådeklub der står for området, med hertil
bemyndigelse til at træffe afgørelser. Det er ikke tilfældet, idet det er Havneudvalget der suverænt er
bestemmende om tildeling af bådpladser, i samarbejde med SHB, og at sørge for at de pligter og
informationer, der er underskrevet af bådejere, overholdes. Enhver kan søge medlemskab til SHB og kan så
benytte faciliteterne såsom vand, el, toilet, værktøj, maskiner, container mm., og deltage i SHB´s mange
arrangementer.

2.

Nøgle til bom og ophalersted kan købes hos formanden for havneudvalget, Jesper Holm, og den kan bruges i
tidsrummet slutning marts til midt november. Der vil være anden lås på om vinteren, og den kan der ikke
købes nøgler til, idet området ikke må køres på om vinteren.

3.

Det er ikke tilladt at have både liggende i ophalersteder, samt på land, om sommeren uden tilladelse fra
Havneudvalget. Alle både skal fjernes fra parkeringspladser og enten hjemtages eller sættes i vandet. Alle
både skal i vandet senest den 1. juni.

4.

Parkering af biler skal bruge den anviste parkeringsplads ved andelsboligområdet, mærket med P-skilt, og
ikke foran den enkeltes bådpladser. Det er dog tilladt at køre til sin båd for aflæsning af grej til brug for
sejllads.

5.

Bådtrailere og både skal mærkes med bronummer senest 1. november, da det ellers ikke er muligt at
identificere tilhørsforhold. Trailere skal på påbud flyttes ved græsklipning på området.

6.

Det skal fastslås at alle bådpladsejere er pligtige til at sejle i deres båd mindst en gang om året, da de ellers
ikke er berettiget til at have pladsen. Det er opsigelsesgrund.

7.

Du er også pligtig til at sørge for at din bro er i forsvarlig stand, idet det kan forekomme at uvedkommende
bevæger sig ud på den, og du er derfor ansvarlig for at den.

8.

Husk også at du er forpligtiget til at holde området ved din bådplads og trailerplads med hensyn til
græsklipning.

9.

Fra 2019 sæsonen vil prisen for bådplads være kr. 200,00, idet der skal afsættes penge til vedligeholdelse af
fællesarealet.
Jeg håber alle må få en fortsat god sommer med masser af aktivitet.
Skibhusenes Havneudvalg
Jesper Holm

