Sønderborg d. 29. September 2015

Reglement vedr. Traktortræk af Båd og Vogn i Sønderborg Lystbådehavn.
Følgende skal læses og underskrives af bådejer inden enhver traktortransport af bådejers båd på
bådvogn med Traktorudvalgets traktor.
Generelle regler - traktortransport af båd/bådvogn:
1. Hvem kan gøre brug af Traktorudvalgets ydelse?: Kun medlemmer af SYC og SSM, ingen andre, ej heller mod betaling eller anden ydelse.
2. Kørsel med udvalgets traktor: Traktoren må udelukkende køres/føres af Traktorudvalgets medlemmer og
ikke andre. Der må udelukkende køres på Lystbådehavnens område.
3. Kørslen omfatter:
a. Transport til/fra kajanlæg og til/fra den store P-plads af bådvogn hhv. båd på bådvogn. Endelig placering, dvs. fin-placering af bådvogn på kajanlæg ved søsætning/bådoptagning og eller endelig placering
af båd på bådvogn på P-plads til vinteroplægning må bådejer selv påregne at sørge for - uden Traktorudvalgets hjælp.
b. Udhaling af bådvogn fra sommer-opmagasineringsområde og transport til den store P-plads og omvendt
i foråret, men ikke anden transport af bådvogn uden båd på Lystbådehavnens arealer.
4. Bestilling: Transport af bådvogn hhv. båd på bådvogn ved Traktorudvalget skal bestilles hos Havnemesteren med min. 1 dags varsel imellem bestilling og transport. Der kan ikke bestilles transport direkte hos medlemmer af traktorudvalget, og disse må ej heller modtage bestilling direkte fra, og udføre transport for, bådejer.
5. P-plads til båd/bådvogn: Havnemesteren anviser parkeringsplads af båd på bådvogn samt bådvogn til
sommer-opmagasinering Lystbådehavnens område, dvs. Traktorudvalget kan ikke anvise pladser.

Traktorføreren/Traktorudvalgets Medlemmer:
1. Udfører frivilligt arbejde vedr. kørsel med traktoren og bådtransport og bestemmer egenhændigt, om transportopgaver kan udføres forsvarligt.
a. Traktorføreren er af havnen bemyndiget til på havnens vegne, at vurdere om bådvogn m.m. er i forsvarlig stand. Hvis traktorføreren finder at bådvogn og grej er i uforsvarlig stand, må bådvogn og grej ikke
anvendes på havnens område. Traktorføreren er også bemyndiget til at vurdere om båden står sikkert på
bådvognen således, at transport er forsvarlig. Traktorførerens afgørelse er endelig. Er forholdene ikke i
forsvarlig orden skal traktorføreren afvise transport af båd/ bådvogn.

Bådejer:
1. Sikkerhedsmæssig tilstand af bådvogn og båd på bådvogn: Bådejeren skal sørge for, at båd er forsvarligt
fastgjort og står sikkert på bådvogn, og at det i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre transport af båd og/eller vogn.
2. Samarbejde: Bådejeren skal efterkomme instrukser og i øvrigt samarbejde med Havnemester, traktorføreren og Traktorudvalgets medlemmer såvel før, under og efter traktortransporten.
3. Ansvar: Traktorens ansvarsforsikring dækker alene ansvar overfor tredjemand for person- eller
tingsskade som følge af påkørsel forårsaget af traktorføreren og dækker ikke andre skader. Bådejer
påtager sig derfor risikoen for enhver anden person- eller tingsskade i forbindelse med traktortransporten. Skulle uheldet være ude, og der sker skader i forbindelse med traktortransporten, så har bådejeren
det fulde ansvar for skader på båd, bådvogn, eventuelle personer og skader på øvrige ting og sager berørt af
uheldet. Dette være sig eventuelle skader opstået under forberedelsen, under kørslen og/ eller efter bådtransporten/traktortrækket af båd/bådvogn.
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