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Forretningsorden for:
   Havneleje og medlemskontingent
   Venteliste
   Tildeling af bådpladser
   Administration af fartøjsstationen

Bådelauget Krogen råder over 84 bådpladser

31 A pladser 'a kr. 5.400
Max 2,5 x 8 m.

19 B pladser 'a kr. 7.500
Max 3 x 10 m.

   16 C pladser 'a kr. 10.500
   
    Max 3,5 x 12 m.

    
     14 D pladser 'a kr.13.500
      
     Max 4,5 x 12 m.

Priserne gælder for 2018
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Havneleje og medlemskontingent

Kontingent og havneleje samt evt. ventelistegebyr følger kalenderåret.

Betalingsfrist  for årets havneleje og kontingent og eventuelt ventelistegebyr er 10. februar.

Januar måned

 Medlemmerne modtager opkrævning primo januar

 Havnelejen og medlemskontingent for det kommende år skal være betalt senest den 10. 
februar.

 Manglende rettidig indbetaling af havneleje medfører tab af retten til bådplads – og i så 
fald skal båden fjernes fra Krogens område.

Venteliste

På ventelisten kan optages ethvert medlem, som, efter godkendelse af bestyrelsen, modtager en 
betalingsopkrævning fra kasseren. 

Denne opkrævning indeholder et  årligt ventelistegebyr på kr. 100, der opkræves sammen med 
medlemskontingentet 

Manglende rettidig betaling medfører sletning fra ventelisten

Medlemmer på ventelisten kan ikke skrive sig på venteliste til en bestemt fast plads.

Tildeling af pladser

Ledige pladser udbydes løbende, efter opslag i klubhuset og på hjemmesiden og med mail til alle 
medlemmer på ventelisten. Det medlem på ventelisten, med laveste nummer på ventelisten, bliver
tilbudt pladsen. 

Når medlemmet siger ja til pladsen orienteres kassereren, og der sendes opkrævning på årets 
havneleje. Havnelejen skal være betalt indenfor 14 dage efter modtaget opkrævning – er betaling 
ikke rettidig mistes retten til pladsen.

Bådens størrelse og ejerforhold skal forud være godkendt af bestyrelsen. Medmindre andet er 
aftalt, forventes det, at der ligger en båd på pladsen ved sæsonstart.  
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Administration af Fartøjsstationen

Status. Fartøjsstationen opdateres løbende, ligesom der vurderes om disponeringen er 
hensigtsmæssig ud fra hensynet til aktiv sejlads og bådenes størrelse og manøvredygtighed. 

Både, som er i forfald, og som ikke ser ud til at blive sejlet i, noteres op, og ejeren anmodes 
skriftligt om at ændre på forholdene. Såfremt båden fortsat ses i forfald ved status det følgende år 
gives medlemmet 14 dage til at rette op på forholdene – ellers inddrages pladsen, og båden 
kræves fjernet.

Ændringer i fartøjsstationen noteres løbende. Der skal altid være en opdateret / aktuel oversigt på 
Krogens hjemmeside http://www.krogen.biz/ , og en papirkopi i klubhuset.

Flytning/disponering. Medlemmer med fast plads kan ønske flytning til anden plads. 
Fartøjsinspektør og Havnemester vurderer løbende, om der er grunde til rokering.
Dette vurderes ud fra eventuelle særlige ønsker hos medlemmer med fast plads, samt ud fra 
principper om god disponering og harmoni i Krogen. 

Det tilstræbes at samle fiskerbåde - sejlbåde og motorbåde i grupper.

Så vidt det er muligt undgås det at flytte medlemmer med faste pladser mod deres eget ønske.

 Forretningsordenen bygger på Krogen’s vedtægter og reglement – se uddrag:

Uddrag fra: Vedtægter for foreningen Bådelauget Krogen

§ 3. Medlemskreds
Stk. 7 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Bestyrelsen opkræver kontingentet før 
foreningens ordinære general-forsamling.
Stk. 8 Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

§ 7. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af en formand, en kasserer og yderligere mindst 
tre medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder mødefrekvens, og leder i øvrigt foreningen i 
overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen kan
indgå aftaler om lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

 Stk. 10 Bestyrelsen foretager anvisning og fordeling af foreningens bådpladser

Således vedtaget på generalforsamling i Bådelauget Krogen den 28.04.2007

Uddrag fra: Reglement for Havnepladser
B Havnepladser
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1. Tildeling af havnepladser: Bestyrelsen foretager anvisning og fordeling af foreningens bådpladser. Kun medlemmer 
af Bådelauget Krogen kan tildeles havnepladser i foreningens havneområde. Fortøjning udenfor de anviste pladser er 
ikke tilladt. Retten til en havneplads kan ikke følge fartøjet ved salg.

 2. Bådhandel: Handel med både under enhver tænkelig form skal altid forud godkendes af bestyrelsen. I modsat fald
er bestyrelsen berettiget til at inddrage de implicerede bådpladser.

Der kan ikke handles/overdrages bådpladser i forbindelse med handel med både.

 3. Dispositionsret:  Ved  salg  af  fartøjer  vil  bådpladsen  -  ej  heller  som  gæsteplads  -  af  den  tidligere  ejer  kunne
overdrages til anden side for den resterende del af sæsonen, selvom om forudbetaling af havneleje har fundet sted af
den tidligere ejer. Ledige pladser opstået ved salg eller ved manglende indbetaling af havneleje overgår til foreningens
disposition.

Hvis havnemesteren konstaterer, at der er fartøjer fortøjet i havnen, som i to på hinanden følgende år ikke benyttes til
sejlads, skal bestyrelsen underrettes. Bestyrelsen kontakter ejeren af båden for at finde ud af, hvorfor båden ikke bliver
brugt.  Såfremt  medlemmet  ikke  kan  give  en  gyldig  forklaring,  vil  bestyrelsen  inddrage  pladsen  og  kræve,  at
medlemmet fjerner sin båd

4. Fremleje:  Fremleje  af  havnepladser er  ikke  tilladt.  Enhver anvendelse af  pladserne i  erhvervsøjemed skal  være
godkendt af foreningens bestyrelse.

5. Midlertidige  ledige  pladser:  I  de  tidsrum bådejerne ikke  selv  benytter  tildelte  pladser  (f.eks.  i  forbindelse  med
ferie/week-end  sejlads  m.v.)  kan  foreningen  disponere  frit  over  pågældende  pladser.  Fartøjsejerne  skal  meddele
bestyrelsen i hvilket tidsrum pladserne er ledige. Der vil i klubhuset være ophængt en liste hvor fartøjsejere kan notere
i hvilket tidsrum deres plads er ledig.

6. Omplacering: I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes bedre plads generelt set, eller hvor andre forhold taler
for, har bestyrelsen ret til at foretage ombytning af de tildelte pladser. Indbyrdes bytning af pladser - uden bestyrelsens
godkendelse - er ikke tilladt.
Således vedtaget den 28/4-2007 på Bådelauget Krogens generalforsamling
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