Referat fra den 25/6.
Næste møde den 13/8 klokken 18.
Fra sidst.
Skrive til jolle ejere og trailerbåde om regler for trailere på havneområde.
Den blå jolle skal flyttes og kabinebåden skal i vandet.
Skal vi ha et pladsindskud til alle havnepladser, så vi har midler til at rydde op for.
(Bådeftersyn ved ansøgning om bådplads skal overvejes).
Skal vi ha personligt fremmøde ved tilmelding, ku være rart at få ansigter på
Vi skal ha en slange til rengøring. (Er gjort)
Velkomst teksten til indmeldelse skal ændres, så det fremgår tydeligt at man ikke er medlem
før man hører yderligere.
Johnny arbejder videre med infotavler
Ansvars forsikring på havn, er vi godt nok dækket
Vi vil ikke optage mere en 50 trailer både i HSS, det skal være måske være muligt at komme på
venteliste.
Vi skal ha lanceret den nye hjemmeside after sommerferien
Plan for havnevagt efter ferien.
4/8 DAN OG/ELLER JOHNNY
11/8 DAN OG/ELLER JOHNNY
18/8 LJA
25/8 Rasmus
1/9 Dirch
8/9 Lars B
15/9 LJA
22/9 Dirch
29/9 JOHNNY
6/10 Rasmus
13/10 Lars B
20/10 Dan

Der er lavet udkast til landstrømsregler.
Det er tilladt at tilslutte land strøm til sin båd i sommerperioden (april-november) når båden
forlades, hvis følgende betingelser er opfyldt.
1) Strømtilslutningen gælder kun for opladning af batterier. Det er ikke tilladt at have køleboks,
varme mv. tændt når båden forlades.
2) Strømtilslutningen må ikke foregå uafbrudt over længere perioder. Strømtilslutning må kun
ske periodisk i maximal 24 timer tilsluttet, hvorefter der skal være minimum 24 timers
frakobling.
3) Kabel fra havnens landstik til båd skal være forsynet med jordledning.
4) Alle installationer i båden skal leve op til lovkrav.
5) Båden skal have let tilgængelig brandslukker ombord
6) Lader skal være af typen ……
Det er ene og alene bådejerens ansvar at sikre at installationer fra landstik til og i båd lever op til
lovkrav. Havnen bærer intet ansvar i tilfælde af ulykker i bådene i forbindelse med tilslutning af
strøm.
Strømmen til båden afbrydes ved at stik trækkes ud af havn stik, så det er tydeligt at strømmen er
afbrudt. Det er ikke nok at slukke på en kontakt i båd.
I tilfælde a at det konstateres at strømtilslutning sker i længere tid end de tilladte 24 timer vil
strømmen blive afbrudt og bådejeren blive opkrævet 250 kr. i afgift.

