Reglement Opplagsplassen
Nes Hageby Båtforening
For medlemmer gjelder også foreningens vedtekter.
Desember 2018

Plassen skal benyttes av NHB’s Båteiere/leietagere som: Opplagsplass for båter i vinterhalvåret og
parkeringsplass for hengere og biler i sommerhalvåret .

Regler for opplag:
•
•

•
•
•

Medlemmer og leietagere som ønsker opplag skal melde sin interesse via Havneweb.
Medlemmer har førsterett.
Opplaget skal følge gitte datoer for opptak og utsett. Du finner dato på Havneweb. Om du
ønsker å endre dato for opptak eller utsett, kontakter du opplagssjefen.Dersom det av ulike
årsaker er umulig for båteier å møte på tildelt tidspunkt eller båteier er må ordne
opptak/utsett selv, skal opplagssjef varsles så raskt som mulig. Ny avtale skal bekreftes av
opplagssjefen.
Det er viktig at båten ikke er til hinder eller sperrer for ordinært utsett og opptak.
Lagring av båter etter gjennomført vår-dugnad (før 17 mai) kan kun skje dersom dette er
forhåndsgodkjent av opplagssjef. Send e-post til styret med forespørsel og begrunnelse.
Det er ikke tillatt med strøm i båtene.

På opptaksdagen:
Av sikkerhetsgrunner skal det ikke være biler eller barn på opplagsplassen under opptak. Det
skal ikke brukes høytrykkspyler når kranbilen er i drift. Vi anmoder alle om å utvise
forsiktighet og adlyde instrukser fra kranføre samt ta hensyn til andre.
Regler for rydding og avfall:
Alle som benytter plassen skal selv sørge for å fjerne eget utstyr og avfall innen rimelig tid etter
opptak/utsett.

Regler for parkering:
•
•
•
•

Plassen skal benyttes av medlemmer og leietager for parkering av privatbiler ved båtbruk
samt båthengere med forhåndsgodkjenning.
Henstilling av alle andre kjøretøy og lignende skal kun skje etter forhåndsgodkjennelse av
opplagssjefen. Send e-post til styret med forespørsel og begrunnelse.
Alle henstilte objekter skal merkes godt med navn og tel nr. Merkelapper finnes i boksen på
veggen av opplagsbrakken.
Ikke medlemmer kan søke om parkeringsplass for båthenger i sommersesongen. Pris kr 500,pr sesong med forhåndsgodkjennelse.

