	
  

Retningslinier for tildeling af bådpladser
Bådplads nr. 1 tildeles efter anciennitet, dvs. efter den dato hvor medlemmet blev
indmeldt i klubben.

Bestyrelsen fører jævnfør lovenes punkt IV.5 en venteliste over aktive medlemmer,
der ønsker en bådplads. Børn kan optages på venteliste til bådplads, når de er fyldt
12 år.
Ventelisten udskrives hvert år pr. 1. april, og gælder til den 31. marts det
efterfølgende år. Den hænges op i klubhuset på et for medlemmerne tilgængeligt
sted.
Alle medlemmer kan, jævnfør lovenes punkt IV.6, overtage bådplads-/ventelisteanciennitet fra andet medlem af husstanden, som afgiver sådan, dog forudsættes
overgang til aktivt medlemskab.
Medlemmer, der ønsker at komme på venteliste i løbet af året, bliver registreret
nederst på listen for det pågældende år. Det samme gælder medlemmer, der takker
nej til en tilbudt bådplads, men som fortsat ønsker at være registreret på ventelisten.
Ved tildeling af efterfølgende bådpladser gælder følgende:

•

Bådpladsudvalget er berettiget til ved tildelingen af en efterfølgende plads at
lægge vægt på medlemmets aktivitet på vandet og i klubben.

•

Der kan ikke tildeles mere end én bådplads til den samme type båd.

•

Anciennitet på venteliste til bådplads nr. 2, kan først opnås fra den dato, hvor
medlemmet får bådplads nr. 1, og først fra det tidspunkt, hvor medlemmet rent
faktisk anmoder om at komme på ventelisten.

•

Ved tildeling af en efterfølgende bådplads, skal medlemmet betale en årlig afgift
svarende til et ekstra kontingent som aktiv med bådplads plus
pligtarbejdsgebyr.

•

Et medlem kan kun undtagelsesvis få tildelt mere end 2 bådpladser.
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Såfremt en båd flyttes fra en plads til en anden uden en forudgående anmodning fra
bådpladsindehaveren, skal bestyrelsen først høre om denne har nogen indvendinger
imod flytningen.
Ved (om)fordeling af bådpladserne skal tages hensyn til følgende:

•

Et eventuelt legemligt handicap

•

Medlemmets alder

•

Hvor meget båden benyttes

•

Bådens type og vægt

•

Medlemmets anciennitet

•

Om medlemmet tidligere har måttet afgive en bedre plads.

Et medlem har kun ret til at beholde en bådplads, hvis han/hun benytter båden
regelmæssigt, dvs. mindst 5 gange om året. Ved sygdom, udstationering eller
lignende kan der dispenseres herfra.
Medlemmet har pligt til at afhente årsmærke til indsættelse i sejlpasset. Såfremt
medlemmet i to år ikke har afhentet sit årsmærke mister vedkommende retten til sin
bådplads.

Det er ikke tilladt at fremleje, udlåne eller sælge en bådplads.
Det er ikke tilladt indbyrdes at bytte bådplads uden bestyrelsens tilladelse.
Ved salg af båd skal bestyrelsen underrettes.
Eventuelle erstatningssager, foranlediget af et medlem er klubben uvedkommende.
Klubbens forsikringer dækker kun brand-, storm- og vandskade.
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