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Ordensreglement 

 

Generelt 

For Motorbådsklubben af 1943 gælder, udover nærværende 
ordensreglement, ’Bekendtgørelse om standardreglement for 
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre 
fiskerihavne’ og ’Reglement for ordens overholdelse i Randers 
Lystbådehavn’. 

Ordensreglementet kan findes på klubbens hjemmeside samt på 
opslag. 

Enhver henstilling fra et bestyrelsesmedlem skal efterkommes, 
dette gælder også selvom henstillingen vedrører et område, som 
pågældende bestyrelsesmedlem ikke er primær ansvarlig for 
jævnfør konstituering. 
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Regler for vandplads 

Et aktivt medlem kan ansøge om en ledig vandplads. Vandpladser 
opslås ledige: 

1 gang den 1/2 og nedtages den 15/2. 

1 gang den 1/3 og nedtages den 15/3. 

1 gang den 1/4 og nedtages den 15/4. 

1 gang den 1/5 og nedtages den 15/5. 

Ledige vandpladser tildeles ansøgende medlem med laveste 
medlemsnummer. Vandplads medfører fortrinsret til landplads. 
Havnefogeden kan bytte om på vandpladser med lejernes tilladelse. 
Der må ikke på klubbens arealer ligge udlejningsbåde, undtaget er 
dog gæstesejlere. 

Medlemmer har kun ret til en vandplads og eventuelt en jolleplads. 

Såfremt et medlem sælger eller overdrager sin båd, skal dette straks 
meddeles bestyrelsen. Bestyrelsen råder over den derved ledige 
båd- og landplads. Pladser kan ikke overdrages ved salg eller 
afståelse. Hvis medlemmet, der sælger sin båd, meddeler at have til 
hensigt at købe ny båd, har medlemmet ret til at bevare sin plads i 
op til tre måneder. Betalt pladsleje refunderes ikke. Havnefogeden 
kan i den mellemliggende periode råde over pladsen. Ledige pladser 
kan af havnefogeden tildeles aktive medlemmer som låneplads. For 
låneplads betales normal pladsleje. Låneplads kan maximalt 
erhverves for perioden indtil næste trækning. Vandpladser må ikke 
anvendes til joller, der henvises til jolleplads eller stativ.  
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Arbejdspligt 

Medlemmerne har pligt til at medvirke til ren- og vedligeholdelse af 
foreningens faciliteter og areal. Aktive medlemmer har pligt til at 
yde fem arbejdstimer pr. år. Arbejdspligtige medlemmer indkaldes 
af bestyrelsen efter behov. Udeblivelse fra arbejdspligt uden gyldig 
grund medfører en bod på kr. 500. Her udover er ethvert medlem 
forpligtet til at holde rent efter sig selv. Land- og vandpladser skal 
holdes ryddelige samt fri for ukrudt. Personlige effekter må ikke 
henligge på landplads, bådstativ dog undtaget. 

Kabiner 

Aktive medlemmer kan mod ansøgning tildeles en ledig kabine. 
Kabiner vil blive tildelt medlemmer med størst klubanciennitet mod 
betaling af det af bestyrelsen fastsatte gebyr. 2 medlemmer kan 
sammen ansøge om og dele en kabine - begge navne skal være 
anført på ansøgningen. Hvis den ene part melder sig ud, kan den 
tilbageblevne kabineholder ikke optage en ny partner. Ved afståelse 
af kabine kan kabinen føres tilbage til klubben mod tilbagebetaling 
af depositum. Det påhviler medlemmet at holde kabinen i forsvarlig 
stand samt aflåst. 
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Båd på landplads 

Almindelig klargøring samt mindre reparationer må foretages på 
landpladsen. Større renoveringsprojekter er ikke tilladt på klubbens 
område. I tvivlstilfælde skal bestyrelsen kontaktes. Afrensning af 
bundmaling skal foregå efter miljøministeriets seneste 
bekendtgørelse. Afrensningsværktøj kan lånes af klubben mod 
betaling for materiale forbrug. Affald skal bortskaffes i henhold til 
klubbens miljøplan. På landplads skal båden være opklodset med 
forsvarligt materiel, der er dimensioneret til bådens størrelse 
jævnfør bilag 1. Stiger skal være fastlåste. Havnefoged/pladsmands 
anvisninger skal altid følges. Ved anvendelse af utilstrækkeligt 
materiel kan bestyrelsen, for medlemmets regning, foranstalte 
forbedringer. Der må på klubbens arealer ikke henstå både på 
bådtrailer og ej heller tomme bådtrailere. Både, der henstår i strid 
med gældende bestemmelser eller på anden måde henstår 
uretmæssigt - for eksempel på grund af restance eller opsagt 
medlemskab - kan, for medlemmet/ejerens regning, bortskaffes. Før 
eventuel bortskaffelse skal ejeren have haft mulighed for at 
efterleve bestyrelsens henvisninger samt fået mindst en skriftlig 
påtale fremsendt anbefalet. 
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Båd på vandplads 

Både skal være i velholdt og sødygtig stand. Både på vandplads skal 
være fortøjret med fortøjninger passende til bådens størrelse dog 
mindst 12 mm frisk tovværk. På den vestlige side (mod 
trafikhavnen) skal anvendes mindst to fendere i passende størrelse. 
Ligeledes skal der på vestsiden være et stræktov af passende 
dimension. Misligholdelse kan medføre udbedring for medlemmets 
regning eller fratagelse af vandplads. Jolle, der henligger på 
jolleplads uden nødvendigt tilsyn, hvor bestyrelsen må gribe ind ved 
for eksempel lænsning eller udbedring af fortøjninger, medfører et 
krav om et af bestyrelsen fastsat gebyr.  

Fortøjninger og stræktov med mere skal fjernes fra vandpladsen, 
når båden tages på land. 
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Sø og landsætning 

Ved ophaling og søsætning af både kan anvendes klubbens 
mastekran, spil og spilvogn samt øvrigt udstyr. Brug af klubbens 
materiel sker for brugerens ansvar. Der kan således ikke pålægges 
klubben og bestyrelsen nogen form for ansvar. Bortkomst samt 
beskadigelse af materiel erstattes af bådejeren. 
Havnefoged/pladsmands anvisninger skal altid følges. Master skal 
nedtages i slæbested, før båden tages op. Både må ikke henstå på 
spilvogn eller ligge i slæbested længere end højst nødvendigt uden 
forudgående aftale med havnefogeden. Kun medlemmernes både 
må sø- og landsættes fra klubbens areal. 

Både må tidligst søsættes 1. marts og senest 1. juni og skal tages på 
land senest 15. november. Der må ikke henstå både på landplads i 
perioden 1. juni til 1. september. Dispensation fra tidsfristerne kan 
søges skriftligt hos bestyrelsen. Ansøgning skal være bestyrelsen i 
hænde i god tid og senest en uge før fristen, der søges dispensation 
for. Såfremt tidsfristerne ikke overholdes, betales et af bestyrelsen 
fastsat gebyr, og retten til vandplads mistes. Joller på jollepladser er 
ikke omfattet af nævnte frister.  
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El og vand 

Landstrøm må anvendes uden bimåler til kortvarigt nødvendigt brug 
som f.eks. starthjælp og batteriladning og kun, når ejeren er tilstede 
på eller ved båden. Al anden brug af el kræver bimåler, der 
udleveres af klubben. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen. Aktuelle 
takster for leje af måler og forbrug af el kan ses på klubbens 
prisliste. Elforbrug aflæses 2 gange årligt. Medlemmet skal selv 
aflæse forbruget i perioden 1.-15. september og 15-31. december 
og indberette det via klubbens hjemmeside eller skrive det på 
aflæsningsskemaet i klubhuset. Bliver forbruget ikke aflæst og 
indberettet rettidigt, vil der blive opkrævet et gebyr. Der bliver 
udsendt opkrævning efter behov – dog minimum en gang årligt. 
Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab i forbindelse 
med fejl og afbrydelser i el forsyningen, ej heller for leverancens 
tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og 
støjforhold. 

Ved benyttelse af klubbens vandforsyning skal der anvendes slange 
med påmonteret selvlukkende vandpistol eller tilsvarende så 
unødvendigt vandspild undgås. Manglende overholdelse kan 
medføre en af bestyrelsen fastsat bod. 
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Kørsel 

Motorkøretøjer henvises til parkering på Bådevænget eller den 
offentlige parkeringsplads. Der må ikke køres ind på klubbens 
landareal. Dispensation kan dog gives i særlige tilfælde til f.eks. 
mekaniker, reparatør, leverancer og lignende. 

Kortvarig parkering på landareal ud for vestbroen kan dog 
accepteres i forbindelse med af- og pålæsning. På øvrige arealer må 
der ikke parkeres. 

 

 

Opklodsning 

Til opklodsning af både på land skal anvendes egnet bådstativ. For 
opklodsning på skinner skal anvendes opklodsningsbukke fremstillet 
af profilrør 40X40 mm eller 32 mm rør i passende vægtykkelse. 
Vejer båden mere end 3000 kg, skal der anvendes passende større 
dimensioner. Alternativt kan anvendes Leca blokke minimum 
19X19X49 liggende 2 oven på hinanden. Vejer båden mere end 3000 
kg anvendes større dimension. For begge måder gælder, at 
opklodsningen skal anbringes på fast plan og bæredygtigt underlag. 
Bærende tværprofiler skal udføres i rørprofil eller profiljern af 
passende dimension. 
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