Ekhagens Båtklubb
Ordningsföreskrifter för Ekhagens Båtklubb
Gäller fr.o.m. 2019-11-04
Medlem eller den som med medlems medgivande uppehåller sig på bryggan är skyldig att följa dessa
ordningsföreskrifter samt av klubben meddelade särskilda föreskrifter.
Bryter medlem mot dessa bestämmelser har styrelsen rätt att, efter anmodan, på medlems bekostnad
vidta behövliga åtgärder på grund av det inträffade. Klubben och styrelsen fritas från allt ansvar för
sålunda vidtagna åtgärder.
Upprepade avsteg från ordningsföreskrifterna eller vägran eller avsevärd fördröjning att följa dessa
kan medföra förlust av båtplats.
1. På bryggorna får endast medlemmar i EBK samt deras gäster uppehålla sig. Grinden till
bryggan skall hållas låst.
2. Det åligger medlem att utan dröjsmål anmäla ändrade kontaktuppgifter till styrelsen.
3. Fördelning av bryggplatser bestäms av styrelsen. Medlem som haft bryggplats föregående
säsong har företräde till bryggplats kommande säsong.
4. Medlem som betalat fastställda avgifter tilldelas bryggplats avpassad till båtens längd och
bredd.
5. Bryggplats får ej disponeras av medlem förrän debiterade avgifter är betalda.
6. Tilldelningen av bryggplats gäller för den båt som anmälts till styrelsen. Det åligger medlem
att utan dröjsmål anmäla försäljning eller byte av båt till styrelsen.
Styrelsen kan därvid byta båtplatsen mot annan. Medlem kan inte räkna med att kunna byta till
en bredare plats.
7. Bryggplatsen får ej överlåtas.
8. Andrahandsuthyrning av båtplats är inte tillåten. Styrelsen kan medge undantag för en kortare
period.
Vid försäljning av båt kan den nya ägaren ligga kvar med båten vid bryggan resterande del av
säsongen men måste därefter lämna platsen. Styrelsen fattar beslut i varje enskilt fall
9. Medlem skall utöva regelbunden tillsyn av båten.
10. Medlem skall hålla fullgod förtöjning och erforderligt avbärande skydd. Med detta menas fyra
fjädrande förtöjningar till bom samt lämpligt antal fendrar.
11. Båtägare ansvarar för de skador på bryggor, förtöjningsanordningar och hamnens inventarier
som båtägaren eller dennes båt förorsakar.
12. Båt skall vara ansvarsförsäkrad för den tid då båten ligger vid bryggan.
13. Tilldelad nyckel till bryggan skall återlämnas inom 14 dagar vid utträde ur klubben. Därefter
anses depositionen förverkad.
14. Medlemmar som önskar ligga kvar vid bryggan under vintern (15/11 – 31/3) skall anmäla
detta till styrelsen samt erlägga särskild avgift. Avgiften beslutas av föreningsmöte.
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15. För allas trevnad och säkerhet ska ordning och reda råda på bryggan. Lösa föremål får ej
förvaras på bryggan. Sophantering ska följa klubbens miljöregler.
16. Fasta anordningar eller egna installationer får ej monteras i bryggan utan styrelsens
godkännande.
17. I samband med torrsättning skall förtöjningsmaterial såsom tampar, fjädrar, kätting med mera
avlägsnas från brygga och Y-bom. Efter detta datum äger styrelsen avlägsna kvarvarande
material.
18. Medlem skall flytta sin båt på hamnkaptens uppmaning, om så ej sker äger hamnkaptenen rätt
att flytta båt.
19. El och vatten får nyttjas enligt särskild föreskrift.
20. Övriga bryggfrågor löses i samråd med hamnkaptenen.
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