Bådchefers ansvar
1.Klargøring
• Det er bådchefens ansvar at få båden sejlklar* til søsætning. Bådchefen har ret til at
uddelegere arbejdet til mandskab og andre, der benytter sig af FAS både.
• Hvis en båd skal i hal i vinterperioden, skal bådchefen sende en forespørgsel til
halmand (halmand@farumsejlklub.dk) for ønsket periode, gerne lige efter optagelse
af båd.
2.Indkøb
• Al indkøb til istandsættelse og klargøring bliver betalt af FAS, dog skal indkøber
oftest betale i første omgang.
• Regningen sendes/afleveres til kassereren (kasserer@farumsejlklub) med påført
båd nummer - evt via mail, som indskannet eller affotograferet regning. Samtidig
medsendes bank reg.- og kontonummer hvor beløbet skal overføres til. Efter
kasserers accept, indsættes beløbet på den oplyste konto.
3.Isætning af båd.
• Hvis båden skal bundmales, skal dette ske tidligst 14 dage før og senest 24 timer
før søsætning af båden.
• Ved søsætning af båd skal bådchefen sørge for, at der er mandskab til stede, som
kan sætte båden i vandet, enten vha. kran eller vognmand.
• Mast rigges til og bådchefen sørger for, at båden er sejlklar senest en uge efter
søsætning af båd.
4.Sejlperiode.
• I sejlperioden har bådchefen ret til at reservere båden 14 dage før sejlads.
• Hvis der opstår små skader på båd og sejl skal bådchef sørge for at udbedre
skaden, enten ved selv at reparere båden/sejl eller ved at få andre i FAS til at
hjælpe sig.
• Ved større skader, hvor forsikringen anvendes, skal bådchefen sørge, for at der sker
en anmeldelse til forsikring, og sørge for at båd bliver repareret i samarbejde med
seniorlederen. (seniorleder@farumsejlklub.dk)
• Bådchefen er ansvarlig for opbevaring og tilgængelighed af sejl til sin båd.
Bådchefen sørger for, at sejlposerne er tydeligt markeret med sejlnummer ( og det
samme i alle hjørnerne af sejlene?)
5. Optagning af båd.
• Før optagning af båden skal bådchefen sørge for, at båden er afrigget og klar til
optagning. Tydeligt navn på mast og bom og spilerstage
• Bådchefen skal sikre, at der er et vinter stativ klar, og der er en plads til vinterophold
af båden.
• Ved optagning af båden skal bådchefen sørge for, at der er mandskab til stede, som
kan tage båden op af vandet, enten vha. kran eller vognmand.
• Efter optagning skal båden under vandlinje straks rengøres for begroning.
• Båden skal overdækkes med presenning, så den er klar til ’vinterhi’.
* Med sejlklar menes, at forårsklargøringen udover eftersyn af stående og løbende rig og evt
påsmøring af bundmaling, også omfatter rengøring og polering af fribord og vandlinie samt
rengøring af dæk og indvendigt i båden, hvis der er algebelægninger eller meget snavs.
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