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Reglement for Klubhus, moler og kaj. 

1. Orden: 

Ethvert medlem skal være foreningens bestyrelse behjælpelig med at opretholde 
orden indenfor det af foreningens lejede område, ligesom medlemmerne er 
pligtige til at følge de henstillinger, der gives af bestyrelsen. 

2. Affald: 

Det er forbudt at henkaste affald på landarealer, broer, moler og i vandet. Affald 
skal anbringes i de dertil opstillede containere/affaldsbeholdere. Bestyrelsen kan 
foranledige uvedkommende effekter fjernet 

3.  Ferskvand: 

Al unødig brug af ferskvand på land eller i havnen skal undgås. Vandhanerne skal 
lukkes efter benyttelse. 

4. Elektricitet: 

Skal et medlem bruge strøm til sin båd, er det kun tilladt at bruge de af Krogen 
fabrikerede kabler med fastmonteret måler. For at få råderet over et sådant 
kabel, skal medlemmet betale 1000 kr. i depositum.  

Der vil forefindes et lånekabel med måler i klubhuset, som kan reserves til brug i 
et døgn. Der afregnes for forbrug ud over et aftalt minimum. Forbruget noteres i 
strømbogen, som hænger sammen med kablet.  

Såfremt en båd i havnen, uden ejerens tilstedeværelse, observeres med ikke 
godkendt kabel, vil dette blive fjernet øjeblikkelig.  

    5.  Redningsmateriel: 

Det på havnen opstillede redningsmateriale må kun benyttes i nødsituationer. 
Efter afbenyttelse eller ved konstatering af uregelmæssigheder ved materiellet 
skal indberetning herom foretages til bestyrelsen. 

    6.  Overnatning: 

Under almindelige forhold er overnatning i klubhuset samt øvrige landarealer 
forbudt. 

    7.  Åben ild: 

Enhver form for brug af åben ild skal foregå med yderste påpasselighed og 
omtanke for brandfare. 



    8.  Færdsel: 

Kørsel med biler, motorcykler og knallerter skal ske under udvisning af tilbørlig 
forsigtighed. 

   9.  Klubhuset: 

Ved ophold i og ved foreningens klubhus skal man udvise god og hensyntagende 
adfærd. Udvises der anden adfærd, kan medlemmer af bestyrelsen og 
medlemmer af respektive udvalg bortvise vedkommende. Hunde og andre husdyr 
har ikke adgang til klubhuset. 

   10.  Materiel: 

Medlemmer der benytter foreningens materiel er ansvarlige for dette og har 
erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst. 

    11. Brandfare: 

For at mindske brandfaren må intet brandfarligt materiale opbevares i eller 
omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer, skal disse fjernes 
dagligt ved arbejdets ophør. 

Under arbejdet med brandfarlige materialer, skal der forefindes slukningsmateriel 
i umiddelbar nærhed. 

  

Således vedtaget den 26/4-2008 på Bådelauget Krogens generalforsamling. 

Revideret på generalforsamlingen 30/4 2011. 

  

  

  

 
 


