Hamnreglemente Björboholms Segelsällskap
1. Kranlyft
Sjösättning samt torrsättning får endast utföras av behörig kranförare.
Behöriga kranförare och avgift för kranlyft framgår av anslag på kranen.
Vid användande av kranen i mer än två timmar/lyft är det kranförarens skyldighet att försäkra sig om att
inga andra båtar är planerade att sjösättas under denna tid.
Vid överenskommen tid för lyft är det båtägarens ansvar att båten är avmastad och klar för lyft.
I hamnbassängen är endast tillfällig förtöjning tillåten.
Mast får ej kvarlämnas vid mastkranen.
2. Försäkringar
Alla båtar som hanteras eller förvaras i anläggningen måste vara försäkrade.
3. Bojplatser
Bojplats kan inte säljas eller överlåtas till annan person.
Om man inte längre är i behov av bojplats övergår förvaltandet av bojplats till föreningen.
Brukaren av boj och sten ansvarar för skicket på förtöjningen.
4. Vinterförvaring
Plats för vinterförvaring i anläggningen anvisas av hamnfogden eller av hamnfogden
utsedd ställföreträdare.
Hamnfogden har rätt att inom anläggningen flytta uppställda båtar vid behov.
Båtar som vinterförvaras i anläggningen skall vara täckta senast 1/11.
Båtar och båthus skall vara avtäckta senast första veckan i juni. Detta gäller alla utom för det stora
båthuset närmast containern, detta kan användas av medlemmar för arbeten, mm under sommaren.
Båtar på uppställningsplan skall vara sjösatta senast 1/7 om inte särskilda omständigheter
föreligger. Detta avgörs av hamnfogden.
Det är båtägarens skyldighet att bortforsla eller förvara sitt material för vinterförvaring
Så att det ser snyggt och prydligt ut i anläggningen. Var och en ansvarar för sitt skräp.
Detta avgörs av hamnfogden.
Uppställning av båt och förvaring av övrig utrustning i anläggningen sker på egen risk.
5. Arbetsmöte
Medlemmar med båt i anläggningen är skyldiga att delta i minst ett av de två ordinarie
arbetsmöten som utlyses av föreningen vår och höst.
Vid uteblivande från arbetsmöte debiteras 800 kronor.

6. Gemensam utrustning
Om det vid användande av utrustning som tillhör segelsällskapet, så som maskiner och verktyg mm,
skulle uppstå skador är det användarens skyldighet att åtgärda skadan, om det inte går,
meddela hamnfogden. Det är av största vikt att vi tillsammans håller vår anläggning i gott skick.
7. Övrigt
Att visa gott omdöme, hjälpsamhet och att hålla god ordning i vår anläggning är en självklarhet.

