
Ordningsregler för Munkedals Båtklubb

Allmänt

1.Medlemmarna skall gemensamt svara för den allmänna ordningen inom båtklubbens anläggning genom att
medverka till att:

a) Ej skräpa ner, vare sig på land eller i vattnet.
b) Påverka varandra till god ordning.
c) Städa och snygga till i den mån nedskräpning har skett.
d) Använda befintliga sopkärl, om dessa är fyllda, lägg ej sopor utanför dessa kärl.
e) Spillolja samt annat farligt avfall skall varje medlem ta hand om och lämna på lämplig miljöstation.

2. Båt får ej förtöjas eller läggas upp inom klubbens område om inte alla förfallna avgifter till klubben är
betalda.

3.Båtägare, som genom flyttning får annan adress, skall anmäla detta till båtklubben.

4.Endast utsedda personer får manövrera och köra kranen och klubbens övriga fordon.

5.Kör med omdöme. Visa hänsyn genom att inte köra över slangar, kablar och våra gräsmattor. Parkering sker
på egen risk på av klubben anvisade platser.

6.Ta gärna med hunden, men ta hänsyn till att folk kan vara rädda eller allergiska. Håll hunden kopplad och
plocka upp efter rastning.

7.om du säljer eller köper en båt inom klubbens område ska du genast meddela detta till klubben.

8.Var vaksam på obehöriga som befinner sig på området.

9.Erforderliga försäkringar skall tecknas av båtägaren.
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Användande av El på rätt sätt

Vi håller kontinuerligt på att se över el-hanteringen på uppläggningsplan och bryggor. Därför är det viktigt att f
dessa regler följs:

1. Belysning, maskiner och kablar skall vara godkända för utomhusbruk.
2. Max 1000W är tillåtet att ta ur varje uttag.
3. Värmare av typ kupévärmare får ej användas.
4. När båten eller båthus lämnas ska el-kablar göras spänningslösa och tas ur eluttaget.
5. När du laddar batteri när båten är upplagd skall du märka kabeln om detta, laddning får dock högst

ske i 2-dygn om inte annan överenskommelse finns med MBK.
6. När du nyttjar el-uttag vid bryggor så är dessa endast avsedda för batteriladdning i max 2-dygn.

Uppläggningsplats Ellingeröd

Parkera med hänsyn

Parkera inte så att du hindrar verksamheten. Parkering är inte tillåten på planen framför kranen.
På upptagnings och sjösättningsdagar måste du se till att inte stå i vägen för arbetet.
Parkera utanför bommen i första hand. Se till att bommen är stängd igen efter dig om du passerar in eller
ut på området.

Upptagning och sjösättning

1. Du anmäler dig till sjösättning senast en dag före, till av klubben utsedd person.
2. Ansvarig för kranen bestämmer i vilken ordning båtarna skall tas.
3. Sjösättning sker inte om dina avgifter till MBK är obetalda.
4. Vid varje sjösättning och upptagning se till att båten är färdigrustad, och förberedd så att risken för

väntetid minskar. Finns det misstankar om att båten, ex. träbåt, läcker är det din skyldighet att se till att
erforderlig länspump finnes funktionsduglig och tillgänglig. Se till att motor fungerar.

5. Efter sjösättning och upptagning skall du städa båtplatsen, ställa pallvirke och täckning på anvisad plats
och märka med ditt namn. Båthusägare skall ha ordning och städat utanför sina båthus. Det är ej tillåtet
att förvara materiel utanför båthusen.

6. Tvätt med högtrycks tvätt max 20min. Och endast med vatten.
7. Om båt ej avhämtas eller om båt förvaras på området utan att vederbörlig avgift erlagts, äger MBK rätt

att undanskaffa den på båtägarens bekostnad.
8. Alla vagnar, kärror o.dyl. ska vara märkta med namn och telefonnummer och vara uppställda på plats

anvisad av styrelsen.
9. MBK, dess styrelse och funktionärer ansvarar ej för sak eller personskada som har samband med

verksamheten på uppläggningsplatsen.

Brandskydd

1. Kärl med färgavfall eller ämnen som kan självantända får ej förvaras inom klubbens område.
2. Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet.
3. Vid svetsning, kapning med vinkelslip etc. skall anvisningar för ”Heta arbeten” följas.                     Det är

din skyldighet att ta reda på vad som gäller innan arbetet påbörjas. Ta bort brännbart material och ha
tillgång till lämplig brandsläckningsutrustning vid arbeten vid båten.



Hamn, bryggor och båtplatser

1. Parkera med hänsyn och på uppgrusade platser i första hand.
Parkera inte så att du hindrar verksamheten.

2. Du måste anmäla till Båtklubben om du inte tänker utnyttja din bryggplats under säsongen.
Båtklubben kan då hyra ut platsen. Du får inte själv hyra ut din plats. Båtklubben beslutar om vem som
står i tur enligt kö lista.

3. Elektronisk nyckel till sjösättningsrampen utkvitteras mot fastställd deponeringsavgift av Båtklubben
utsedd person. Elektronisknyckel får ej utlånas.

4. Högsta hastighet skall vara 3 knop vid Båtklubbens anläggningar. Förbjudet att förtöja båten tillfälligt
eller för längre tid så att du hindrar andra båtars framkomst inom området. Använd gott omdöme.

5. Övernattning med husbil eller husvagn vid vakt eller vid överenskommelse med hamnkapten
högst 1- dygn. I övriga fall är camping förbjuden inom området.

6. Finner hamnkaptenen båt bristfälligt förtöjd eller för övrigt i skick som äventyrar ordningen och
säkerheten i hamnen, kan hamnkaptenen utan båtägarens hörande och på dennes bekostnad företa
erforderliga åtgärder tex flytta båt.

7. Eluttagen vid bryggorna är endast avsedda till batteriladdning under max 2-dygn.
8. Bryggplatsägare i Saltkällan är skyldig att ta upp och lägga i sin förtöjnings bom enligt klubbens

anvisningar.
9. MBK har tecknad olycksfallsförsäkring för medlemmar när de vistas och arbetar på båt på klubbens

anläggningar.

Brott mot dessa ordningsregler kan leda till disciplinära åtgärder som skriftlig varning och vid upprepning även
leda till uteslutning ur klubben.

Vid medlemskap har undertecknad åtagit sig att efterfölja Båtklubbens ordningsregler och stadgar.

Namn:………………………………………………………                       Person nr:……………………………………………

Munkedal:………………………………………………………………………………………………………………………………….


