Aftale om badplads for privat bad
11. marts 2020

Farum Sejlklub administrerer pladser til private både på land og i havnen i sejlsæsonen og
vinterstandpladser på jollepladsen udenfor sejlsæsonen. Når en bådejer betaler for en plads til en
privat båd, accepteres nedenstående betingelser implicit. Betingelserne gen-accepteres også
implicit ved betaling af den årligt tilbagevendende abonnementsaftale.

Fælles betingelser for alle private både
•
•
•
•

Båden ligger på jollepladsen eller i havnen på ejerens ansvar.
Der skal til enhver tid være tegnet en ansvarsforsikring for båden, som skal forevises på
forlangende.
Båden skal i sejlsæsonen1 være sejlklar og holdes i sømandsmæssig stand.
Båden skal være forsynet med et FAS bådskilt med medlemsnummer, som monteres på
hækken i styrbord side.

Betingelser for både med plads i havnen
•
•
•
•
•

•
•

Pladsen i havnen tildeles årligt for perioden 1/4 - 15/11 af Driftsafdelingen.
Både skal på land udenfor ovenstående periode. I tilfælde af deltagelse i klubbens
vintersejladsaktiviteter, kan der dispenseres herfra af driftsafdelingen.
Båden skal være forsvarligt fortøjet og fendret, når den ligger på sin plads i havnen.
Vinterstandpladser på jollepladsen anvises af Driftsafdelingen.
Ejeren skal sikre at bådstativet bliver forsvarligt vedligeholdt. Stativet skal være forsynet
med mærke med medlemsnummer, og også gerne være mærket med bådnavn hvis båden
er navngivet. Når båden søsættes om foråret, skal stativet placeres i ”Fortet” samme dag.
Båden skal være fjernet fra vinterstandpladsen senest 2 uger efter den oﬃcielle søsætning
af kølbåde, medmindre en særlig aftale er truﬀet med Driftsafdelingen.
Sejlklubben opkræver et af Furesø Kommune fastsat årligt gebyr for en havneplads.

Betingelser for både (joller) med plads på land
•
•
•
1

Pladsen tildeles for en sejlsæson ad gangen
Udover medlemsnummeret skal båden mærkes synligt på hækken med det årligt tildelte
pladsnummer.
Båden skal stå på en fungerende ophalervogn, så den let kan ﬂyttes.

Sejlsæsonen er fra klubbens standerophaling til standernedhaling.

Aftale om bådplads for privat båd

Side 1 af 2

Betingelser for bådtrailere
Hvis bådejeren også ønsker en separat plads til trailer på jollepladsen, gælder følgende:
•
•
•
•

Traileren skal have næsehjul og holdes i orden, så den let kan ﬂyttes.
Traileren skal mærkes i koblingsenden med FAS bådskilt med medlemsnummer.
Traileren skal tillige være mærket med det årligt tildelte pladsnummer.
For joller og for trailere opkræver Sejlklubben et årligt administrationsgebyr.

Misligholdelse
Ved misligholdelse af punkter i denne aftale, kan Farum Sejlklub efter påtale kræve, at båden med
tilbehør fjernes fra sejlklubbens område. Efterkommes en henstilling herom ikke, kan Farum
Sejlklub bortskaﬀe båd på ejers regning. Evt. provenu ved salg vil, efter restance til Farum Sejlklub
er udlignet, blive tilsendt ejeren.

Farum Sejlklub - Driftsafdelingen
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