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Indledning
Denne opslagsbog er til kølbådsejere og -besætninger i Aarhus Sejlklub, og vejleder om
hvordan kølbåde håndteres og administreres.
Håndbogen opdateres ofte. Den nyeste version tilgås på www.aarhussejlklub.dk
Forslag til rettelser mv. fremsendes til de kapitelansvarlige eller til mail@aarhussejlklub.dk.

Jeppe Plenge Trautner
Formand for Kølbådsudvalget

Væsentlige ændringer i denne version:
2.5 Opsigelse af bådplads, rykkere for pladsleje
2.6 Registrering af alle delebådsejere og skift af bådplads-ejer
3.5 Parkering – nye elektroniske bomme
4.3 Både på land skal mærkes med kontaktoplysninger
4.4 RØD/GRØN skilte vendes til GRØN af havneassistenterne i 2020
5.3, 5.4 Fortrinsret ved kranerne for trailerbåde ved tirsdagssejladser
6.1 Master skal mærkes med kontaktoplysninger
6.1 Brug af mastehuset
6.3 Betaling for master i maskinhuset
7.2 Tvungen overgang til standards-stativer i 2022
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1. Generelt
Kapitelansvarlig: Jørgen Ringgaard, formand@aarhussejlklub.dk

1.1 Kølbådsejer i ASK- kontingenter og arbejdspligt
Kontingentsatserne i 2020 er:
Kølbådsejere
2.100 kr.
Aktivt medlem (gastemedlemskab) 1.275 kr.
Hvis en båd har flere ejere, skal ejeren der har bådpladsen betale kølbådsejer-kontingent
og de øvrige gastekontingent. Dette fordi kontingentet betaler for drift af klubhuset og
øvrige faciliteter og aktiviteter, og en båd med flere ejere typisk bruges oftere og af flere
sejlere end en båd ejet og brugt af en enkelt person eller familie.
Hvis en familie ejer en båd, er det som udgangspunkt nok at den formelle ejer (i forhold til
klubben) betaler kølbådsejerkontingent, og familiens medlemmer sejler med under dette.
Hvis både bruges selvstændigt af f.eks. ægtefælle eller børn, skal disse betale som Aktivt
medlem (gastemedlemskab).
Kølbådsejere og andre medlemmer er pligtige til at yde 5 timers arbejdsindsats årligt til
løsning af nærmere angivne opgaver for klubben. Det enkelte medlem kan, i stedet for
arbejdspligten, vælge at betale et supplerende medlemskontingent på 500 kr. til klubbens
konto 6181 – 0005307635 eller MobilePay 55963.
Kontingenter opkræves i januar. Indmelder man sig efter 1. september betales halvt
kontingent. Er man aktiv i flere afdelinger, betales aktivitetsbidrag for disse.
Pladsleje
Pladsleje for bådpladser i vandet fastsættes efter ”Kombi-modellen” vedtaget i 2010: ASK
betaler et årligt beløb til Kommunen for leje af kajmeter. Derudover koster strøm, vand og
vedligeholdelse plus udstyr, såsom kraner, et vist årligt beløb. Det samlede årlige beløb
relateret til Kølbådsafdelingen deles i to: Lidt mere end halvdelen (54,8 procent) fordeles
ligeligt mellem alle kølbådsejere. Den anden del (45,2 procent) fordeles forholdsmæssigt
efter hvor mange kvadratmeter hver båd fylder rektangulært, så en båd på eksempelvis
7,95m x 2,42 m fylder 19,24 m2. Større både betaler dermed noget mere end små.
Størsteparten, omkring 90 procent, af de omkring 160 kølbåde, betaler mellem 7.500 og
10.700 årligt. Pladslejen for trailer-både er knap 6.000 kr. årligt.

1.2 Kølbådsudvalget
Er man medlem af Aarhus Sejlklub, og har ens kølbåd fast plads ved klubbens broer i
Aarhus Lystbådehavn eller har man en kølbåd på trailer, er man automatisk medlem af
ASK’s Kølbådsafdeling.
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Kølbådsudvalget (KBU) er afdelingens daglige ledelse, og har til opgave at informere,
koordinere og inddrage kølbådsafdelingens medlemmer i de mange udfordringer og
opgaver det kræver at udvikle, drifte og vedligeholde sejlklubbens fartøjsstation.
ASK’s kølbådsafdeling dækker alt vedr. kølbåde, deriblandt bådpladser, vinterplads,
stativer, faciliteter på havnen og gæstesejlere.
Kølbådsudvalget tilstræber at holde månedlige møder fra oktober til april.
Læs mere om Kølbådsudvalgets mandat og opgaver i bilag E.

1.3 Information om kølbådsafdelingen
Har du spørgsmål eller problemer denne håndbog ikke afhjælper, kontakt kølbådsudvalget
via mail@aarhussejlklub.dk. Navne og kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer her:
http://aarhussejlklub.dk/afdelinger/keelboat/about/#kontakt
Kølbådsudvalget informerer klubbens kølbådsejere og -sejlere som følger:


Via hjemmesiden: Her ligger de mere permanente oplysninger og denne håndbog
samt booking-funktionen.



Via Kølbådsafdelingens Facebook: Her er nyt fra hverdagen og plads til meldinger
af bred interesse for kølbådsejere.
https://www.facebook.com/groups/137965223268750/



Via email: Her kommer enten nyhedsbreve eller særlige (haste-)opgaver.

Kun bådejeren får emails fra Kølbådsudvalget. Ejerne bedes venligst sende mails videre til
gaster, delebådsejere og familie.

1.4 Sekretariatets åbningstid og opgaver
Sekretariatet bemandes et par timer om ugen fra januar 2020 af Jens C. Jakobsen, der er
sekretariatsassistent. Åbningstiderne fremgår af hjemmesiden:
https://aarhussejlklub.dk/klub/sekretariat/.
Afklaring af praktiske spørgsmål og administration mv. sker primært ved henvendelse til de
respektive udvalg og til bestyrelsesmedlemmer, se hjemmesiden www.aarhussejlklub.dk.
Er du i tvivl om hvem du skal henvende dig direkte til, send en mail til:
mail@aarhussejlklub.dk. Der kan forventes svar inden for en uges tid.
Udlevering af nøgler, parkeringstilladelser, bådstandere mm. sker fra sekretariatet. (Se
også afsnittet vedr. parkering nedenfor).
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1.5 Årets aktiviteter for kølbåde
Datoer mv. for årets aktiviteter udgives primært på www.aarhussejlklub.dk samt på ASK
Facebook-sider. Herunder et overblik:
Januar

Generalforsamling.
Kontingent-opkrævning
Januar-marts Behandling af ansøgninger om bådplads
April
Fartøjsstation udgives
April
Arbejdslørdag og standerskifte
April-maj
Pladshavermøde for kølbådsejere
April-oktober Tirsdagssejladser
Juni
Alle både skal være søsat 1. juni
September
Aarhus Sailing Week og Festuge Cup
Oktober
Arbejdslørdag

1.6 Fartøjsstation
Hvert år i april udgiver fartøjsinspektøren en fartøjsstation, der viser hvor hver båd har fået
plads. Størrelse og mange andre hensyn indtænkes, og det sker ofte, at både flyttes til nye
pladser for at puslespillet kan gå op. Årets nye fartøjsstation udgives i april. I 2019 var
fartøjsstationen som følger:

Fartøjsstationen justeres af og til i løbet af året. Nyeste udgave er på opslagstavlen til
højre for indgangen til klubhuset.
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2. Tildeling af bådpladser
Kapitelansvarlig: Ib Holst-Langberg, fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk

2.1 Bådpladser
Klubben råder over knap 160 bådpladser til kølbåde ved broerne 7, 8, 9, 10 og 11 – alle på
havnens østside – samt ni pladser på Vestbroen på vestsiden af Lystbådehavnen. Der er
endvidere mulighed for lejlighedsvis fortøjning langs “Bryggen” (se reglerne herfor
herunder). Samtlige pladser er optaget af klubbens medlemmer eller klubbåde.
Af og til er pladser frie i en længere periode pga. langturssejlads mv., og flertallet af
pladserne er frie i vinterhalvåret. Frie pladser udlejes i perioden oktober til marts
midlertidigt til ikke-medlemmer på månedsbasis. Henvendelse om at pladser bliver ledige
pga. langtur og ønsker om brug af pladser sendes til fartøjsinspektøren eller
mail@aarhussejlklub.dk.

2.2 Deltagelse i klublivet er nødvendigt for at have en fast bådplads
Aarhus Sejlklub er en idrætsklub og ikke en bådparkeringsplads.
Klubbens mangfoldige virke indenfor sejleruddannelse, junioraktiviteter, kapsejladsarrangementer, udvalgsarbejder, sociale arrangementer, etablering af faciliteter,
vedligeholdelse af grej og klubbåde og gæstesejlerfaciliteter, medlemskommunikation og
bestyrelsesarbejde baseres på det enkelte medlems personlige frivillige indsats. Derfor
betragtes frivillig indsats i klubben som en afgørende betingelse for erhvervelse og
opretholdelse af bådplads.
De første tre år er den tildelte plads en prøveplads. Senest efter tre år vurderes ud fra
medlemmets engagement i klubbens liv og aktiviteter om pladsen skal tildeles som
permanent plads.
Medlemmerne kan følge med i klubbens aktiviteter via mails og nyhedsbreve og på
klubbens Facebook-grupper, og kan dermed se hvor klubben har behov for en indsats.

2.3 Kriterier for tildeling af faste bådpladser
Klubben foretager en selektiv tildeling af ledige pladser på grundlag af aktivitetskravet
suppleret med følgende prioriterede kriterier:
 Klassebåde (for nærværende har vi kapsejlende felter af H-både, Folkebåde,
Spækhuggere, Express og Scancap) forudsat at ansøgeren vil deltage i disses sportslige
aktiviteter.
 Børnefamilier der kan føre klubben videre.
 Andre bådtyper.
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Det skal dog pointeres, at da vores fartøjsstations pladsstørrelser er meget forskellige og
der kun findes få brede pladser, har dimensionerne på en given ledig plads betydning ved
tildelingen.
Det er en forudsætning for pladstildeling, at gyldig ansvarsforsikring og duelighedsbevis er
forevist fartøjsinspektøren.
Pladser tildeles en bestemt person til en specifik båd. Hvis en båd har flere ejere,
meddeles dette til fartøjsinspektøren. Skift af bådtype skal godkendes af klubben.
Undlades dette, kan man ikke påregne at få plads til den nye båd.

2.4 Processen ved tildeling af faste bådpladser
Der kan indsendes ansøgninger om bådplads løbende, idet det sker, at pladser bliver
ledige i løbet af året. Man bør dog søge inden den 1. januar, såfremt man ønsker at være
sikker på at komme i betragtning til nytildeling af plads for den kommende sæson, idet
størsteparten af pladserne tildeles januar til marts.
Ansøgninger om plads sendes til fartøjsinspektør Ib Holst-Langberg,
fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk. Ansøgeren bedes redegøre for sin eventuelle tidligere
‘sejlerkarriere’, ligesom ansøgerens hidtidige virke i klubben/andre klubber og
forventninger vedrørende sin deltagelse i klubbens frivillige aktiviteter bedes belyst.
Alle kan søge om bådplads. Ved eventuel tildeling af plads skal der inden for kort tid
betales fuldt bådejerkontingent samt for bådpladsen.
Ansøgninger behandles som følger:
a. Fartøjsinspektøren frasorterer eventuelle ikke relevante ansøgninger (f.eks.
husbåde, motorbåde og både der er større end ASK største bådplads). De
frasorterede får et begrundet afslag.
b. Fartøjsinspektøren sammenfatter en uprioriteret oversigt over ansøgningerne, hvor
bådtype, evt. flere ejere, medsejlende børn, sejlererfaring og forventninger til
deltagelse i klubbens virke mv. sammenfattes. (I de seneste år har der været 20-40
ansøgninger per år).
c. Fartøjsinspektøren skaber overblik over hvor mange bådpladser og af hvilken
størrelse, der er ledige i den kommende sæson. (I de seneste år seks til ti, heraf to
til tre til både over 3 meters bredde).
d. Fartøjsinspektøren fremlægger antallet af ledige pladser, oversigten og
ansøgningerne for det samlede kølbådsudvalg, der holder ansøgningerne op mod
hinanden jf. ASK kriterier for tildeling. Resultatet er en begrundet indstillingsliste.
e. ASK formand gennemgår indstillingslisten og bilagene med fartøjsinspektøren samt
formanden for Kølbådsudvalget. Såfremt kriterier og procedure er i orden,
godkender ASK formand indstillingslisten. Bestyrelsen orienteres.
f. Fartøjsinspektøren meddeler ansøgerne, at de har fået plads.
g. Det hænder at en ansøger, ikke ønsker plads alligevel. Sker dette, går pladsen til
den ansøger hvis båd passer til pladsen, og som opfylder kriterierne for tildeling.
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Der findes ingen venteliste. Har man modtaget afslag, skal man søge igen med
opdaterede oplysninger (gerne med det samme eller i efteråret, og bedst inden 1. januar).
Såfremt der bliver en plads ledig i løbet af sæsonen (det sker en til to gange årligt), tildeles
pladsen til en ansøger, hvis båd passer i størrelsen, og hvor tildelingskriterierne er opfyldt.
I disse tilfælde besættes pladsen hurtigst muligt ved at fartøjsinspektøren og ASK formand
(i formandens fravær kølbådsudvalgets formand) gennemgår ansøgningerne og træffer
beslutning, hvorefter bestyrelsen og kølbådsudvalget orienteres.

2.5 Betaling for bådplads, opsigelse og rykkere
Den årlige opkrævning for bådpladser udsendes per e-mail i januar. Tidsplan og -frister og
gebyrer er som følger:
Medio januar

Opkrævning

30 dages frist

Medio februar

1. rykker

7 dages frist

Primo marts

2. rykker og
opsigelsesvarsel

7 dages frist og gebyr 100 kr.

Medio marts

3. rykker og
opsigelsesvarsel

7 dages frist og gebyr 100 kr.

Ultimo marts

Opsigelse

Pladsen opsiges med virkning
31.3

Det er afgørende vigtigt, at klubben har kølbådsejeres kontaktoplysninger (send ændringer
til mail@aarhussejlklub.dk). Man mister sin bådplads, hvis ikke man kan kontaktes og
derfor ikke betaler rettidigt!
Ved 2. og 3. rykker, der samtidig er en opsigelse af bådpladsen, forsøger klubben at få
kontakt med bådejeren eller dennes familie (rykkergebyret dækker denne indsats).
Man kan opsige sin bådplads nårsomhelst, men gerne før opkrævningen i januar, som
man så ikke behøver at betale. Send en e-mail til fartøjsinspektøren Ib Holst-Langberg
fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk.
Hvis man opsiger sin plads efter at have betalt, får man refunderet sin betaling af pladsleje
som følger:
Plads opsagt senest 31/3

100 %

Refusion af betalt pladsleje ved opsigelse 1/4 eller senere forudsætter, at
pladsen umiddelbart kan genudlejes
Plads opsagt 1/4 til 30/4

75 %

Plads opsagt 1/5 til 15/6

50 %

Plads opsagt 16/6 til 31/7

25 %
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Plads opsagt 1/8 eller senere

0%

Se også Bilag C om takster.

2.6 Pladser til både med flere ejere / delebåde / bådfællesskaber
Som nævnt ovenfor, er der krav om medlemsskab af ASK for alle andelshavere i en båd,
og ASK skal have alle andelshavere registreret.
En af andelshaverne har bådpladsen, idet bådpladser altid er tildelt en bestemt person til
en bestemt båd. Hvis pladshaveren ønsker at overdrage pladsen til en med-andelshaver,
skal den nye ejer af pladsen have været kontingentbetalende medlem af ASK og
registreret som andelshaver i båden i mindst tre år.
Før overdragelsen af bådpladsen fra en andelshaver til en anden andelshaver kan ske,
skal der ansøges til Fartøjsinspektøren, der forelægger ønsket for Kølbådsudvalget. I
vurderingen indgår den nye pladshavers udførte frivillige arbejde i klubben mv. som
kriterium.

Side 12 af 41

AARHUS SEJLKLUB - KØLBÅDSUDVALGET

3. Klubhuset, Jollehuset og parkering
Kapitelansvarlig: Jens Erik Hansen, hansen@finnebyen.dk

3.1 Adgang
ASK har to lokaler, hhv. Klubhuset og Jollehuset, der altid er åbne for klubaktiviteter i
klubben som helhed og for Sejlerskolen, Ungdomsafdelingen, J70, Storjollesejlere,
Kølbådsafdeling osv.
Klubhusene åbnes med en nøglebrik, der kan bestilles på mail@aarhussejlklub.dk. Det er
dit ansvar at låse huset efter endt brug.
Hvis man opdager en fejl eller et behov for reparation i klubhusene mv., venligst send en
e-mail til mail@aarhussejlklub.dk.

3.2 Brug af klubhusene
Medlemmerne holder selv opsyn og orden. Alle skal sørge for, at der er lukket og låst når
de forlader stedet som de sidste. Som i de fleste andre fællesfaciliteter skal det også her
understreges, at hver enkelt medlem sørger for at vaske op efter sig, rydde op og efterlade
huset tilgængeligt, helst i bedre stand end man overtog det.
Kaffen er gratis! Øl, vand mv. betales ved egenbetaling på Mobilepay eller evt. kontant i
kassen i køkkenet. Hver enkelt sørger for at huske at betale!
Kaffe kan laves på kaffemaskinen, og der er bestik og service mv.
Medlemmer er velkomne til lejlighedsvis at tage venner med på et kort besøg, en kop kaffe
eller lidt spisning i klubhuset. Selvfølgelig med behørig respekt for andre medlemmer,
møder og bookede aktiviteter.
Er der møder og andre aktiviteter, og har man brug for køkkenet og et par pladser, kan
man hurtigt opdele klubhuset i to ved at trække foldevæggen ud. Spørg, og hjælp
hinanden.
Der er en WiFi-forbindelse i klubhuset, som kan tilgås af klubbens medlemmer. Den
aktuelle adgangskode er på opslagstavlen inde i klubhuset.
Værkstedet kan tilgås, hvis ens klubnøgle (brikken) er programmeret hertil. Værktøjet må
kun undtagelsesvis og i kort tid forlade værkstedet.

3.3 Booking til aktiviteter
Booking sker via klubbens bookingssystem på www.aarhussejlklub.dk under Klubben,
Booking. Princippet er, at ingen aktiviteter kan forventes at spærre klubhuset fuldstændigt
for enkeltmedlemmer, men det plejer man at finde ud af.
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Ikke-medlemmers brug af klubhusene til sejlsportsaktiviteter
Udlån af klubhusene til eksternes sejlsportsforeningers sejlsportsarrangementer kan ske
forudsat at:

• Arrangementerne ikke kolliderer med klubbens planlagte eller forventede
klubarrangementer.

• Et klubmedlem er ansvarligt for lånet, nøgle, rengøring, økonomi m.v.
• Arrangementet er åbent for deltagelse af Aarhus Sejlklubs medlemmer, hvor relevant
(til samme betaling som arrangementets øvrige deltagere).

• At man selv organiserer anvendelsen, herunder låner nøgle fra det klubmedlem,
hvorigennem aftalen indgås med klubben.

• Klubhuset afleveres rengjort og med service vasket op og sat på plads.
Hvis den eksterne bruger opkræver penge for arrangementet, betales der leje for
klubhuset, ellers ikke.
Udlejning af klubhusene til eksterne uden sejlsport som formål
Klubhusene kan undtagelsesvist udlejes til medlemmers eksterne arrangementer, der ikke
har med sejlsport at gøre, forudsat:

• At arrangementet ikke forudses at kollidere med klubbens planlagte og forventede
arrangementer.

• At der betales leje 1.000 kr. pr. dag.
• At et klubmedlem er ansvarlig for lånet, aflåsning, rengøring m.v.
• At medlemmet selv organiserer anvendelsen.
• At klubhuset afleveres rengjort og service vasket op og sat på plads, hvilket er
klubmedlemmets ansvar.

3.4 Parkering for klubbens medlemmer
Korttids-parkering på op til 3 timer kan ske i de afmærkede båse på arealerne ved
kranerne og på grus-pladserne bag klubbens maste-plads.
Langtidsparkering når man eksempelvis er ude at sejle eller i gang med andre klubaktiviteter er mulig på:
• Vinterpladsen bag ved bomme / kæder
• Nordligste del af midterpladsen mellem Bugten og AMK, bag ved bommen
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• Grusarealet ved Motorbådklubben
• Pladsen foran garagerne ved Kystpromenaden 4
For at parkere i disse områder skal man have en parkeringstilladelse, der kun udleveres til
aktive medlemmer af ASK. For 2020 skal man have udstedt ny parkeringstilladelse – se
nyhedsbreve for detaljer.
For de medlemmer der ønsker at forny eksisterende P-tilladelser, kan det ske ved at
sende en e-mail til mail@aarhussejlklub.dk med emne tekst som f.eks. “Fornyelse af Ptilladelse”. I e-mailen bedes oplyst:
1. Medlemsnummer.
2. Bilens/bilernes registreringsnummer/-numre.
3. Den/de mobilnummer/-numre, der skal tilknyttes P-tilladelsen - til brug i system, der
styrer de automatiske bomme ved Bugten.
Tag evt. et foto af den gamle P-tilladelse og vedhæft fotoet til e-mailen sammen med
oplysning om mobilnummer/-numre.
Der udstedes jf. de kommunale regler kun en P-tilladelse pr. medlem i Aarhus Sejlklub.
Medlemmer, der skal have P-tilladelse for første gang, kan anvende Nem Tilmeld gennem
Aarhus Sejlklubs hjemmeside.
Indtil det bliver rettet, vil man ved indsendelse gennem Nem Tilmeld få en bekræftelse og
en besked om, at “Du får en mail når tilladelsen er klar til afhentning på ASK’s kontor’.
Når parkeringsområderne benyttes, skal parkeringstilladelsen ligge i bilens forrude.
Det bemærkes, at kæder altid skal sættes på, således at parkeringsområderne er
afspærret, ellers vil alle biler på området få en parkeringsbøde.

3.5 Åbning af bomme til parkering
Der er fem P-bomme, der kan åbnes af medlemmer af ASK der har fået tildelt en Ptilladelse:


Bom 1+2 til P-pladsen mellem Bugten og Motorbådsklubben: Ind 9118 1396. Ud
2385 1262.



Bom 3 over asfaltvejen på Vinterpladsen til Sejlsportcenteret: 9122 8431



Bom 4 til arealet foran Maskinhuset (manuel fjernstyring)



Bom 5 til asfalt-arealet bag Maskinhuset (manuel fjernstyring)

Ved parkering bag bommene skal P-tilladelsen stadig anbringes synligt i bilens forrude.
Åbning af Bom 1, 2 og 3 sker via opkald fra din mobil. Er der flere mobiler, f.eks. din
ægtefælles mobil, der skal kunne lukke bommene op, så skal disse mobilnumre indtastes i
"ekstra mobil" når du søger om P-tilladelse.

Side 15 af 41

AARHUS SEJLKLUB - KØLBÅDSUDVALGET

Åbning af Bom 4 og 5 sker – indtil en bedre løsning er monteret – ved hjælp af to
fjernbetjeninger ophængt ved værkstedsbordet i Maskinhuset.
Vær opmærksom på at de kommunale parkeringsvagter mener at have ret til at give
parkeringsbøder på de parkeringsområder der kan aflukkes, hvis de ikke er lukkede. Sørg
for at de er lukkede.
Alle der ønsker deres mobilnummer registreret i bom-databasen skal fra 2020 underskrive
en GDPR-erklæring, der tillader ASK og Aarhus Kommune at registrere dem.

3.6 Booking af lokaler, telt og materiel
Aarhus Sejlklubs hjemmeside har et booking-modul: http://aarhussejlklub.dk/klub/booking/
hvor man også finder navne og adresser på kontaktpersoner. Følgende kan bestilles:
• Sejlerskolens H-både
• Klubbens RIB
• Radiomateriel (VHF)
• Klubhus
• Jollehus
• Bådtelt
Læs hjemmesiden og spørg sekretariatet per e-mail hvis du er i tvivl.
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4. Broerne
Kapitelansvarlig: Poul Keller, poul.keller@outlook.dk

4.1 Mærkning af båden
Båden skal føre klubbens stander synligt fra broen bl.a. af hensyn til havneassistenterne,
der opkræver betaling fra gæstesejlere. Klubstanderen skal føres enten over top (i toppen
af masten), under nederste salingshorn i bagbord side eller i hækstaget. Standeren skal
fornyes når den er slidt, nye udleveres i Sekretariatet.
Både skal være forsynet med hjemsted og navn. Navnet skal af hensyn til havneassistenterne og havnemyndigheden være læseligt fra fortøjningsbro og for
trailerbaserede bådes vedkommende fra forende af disse.
Mærkaten med pladshaverens medlemsnummer, som er havnemyndighedens
registreringsværktøj, sættes ved stævnen på styrbord side. Mærkaten påsættes båden af
klubben.
Undlader en pladshaver trods gentagne henvendelser at mærke båden korrekt, vil Aarhus
Kommunes Havnemyndighed blive orienteret, og retten til bådplads kan bortfalde ved
bestyrelsens beslutning.

4.2 Krav til kølbådsejerne
Pladshaver skal være i besiddelse af mindst duelighedsbevis for lystsejlere.
Det er en betingelse for at have bådplads på Aarhus Sejlklubs område, at båden er helårs
ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen skal både dække skader i vandet, skader på land,
skader opstået ved optagning og søsætning mv., herunder skader på kran og andet
materiel. Forsikringen skal omfatte alle årets 12 måneder. Sejlklubben opfordrer til, at der
også tegnes kaskoforsikring, da ansvarsforsikringen har sine begrænsninger.
Bådejere skal sikre, at bådene er sødygtige og velpassede. De skal være sikkert fortøjret,
lænset, have fendere på begge sider og være i duelig stand. Bådene og disses udstyr og
fortøjninger mv. holdes pæne uden skader, skidt og begroninger der skæmmer havnen.
Dette gælder også når bådene er på land.
Undlader kølbådsejere at reagere i overensstemmelse med fartøjsinspektørens eller
kølbådsudvalgets henvendelse herom, orienteres Havnemyndigheden, og bestyrelsen kan
beslutte at fratage medlemmet bådpladsen.
Kølbådsejere skal være bekendt med Aarhus Lystbådehavns officielle ordensreglement,
der udgives af Aarhus Kommune. Se https://lystbaadehavn.aarhus.dk/.
Aktuelt reglement: https://lystbaadehavn.aarhus.dk/media/13690/ordensreglement-foraarhus-lystbaadehavn.pdf
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4.3 Problemer med andres både
Er der noget galt med en båd på vandet eller vinterpladsen eller risiko for skader, skal man
kontakte bådejeren (eller fartøjsinspektøren). Både på land skal mærkes med en
vejrbestandig seddel med bådens navn og ejerens mobilnummer, så man hurtigt kan
kontaktes ved fejl på stativ og overdækning mv.
Er der akut fare for skader, er man velkommen til – med omhu og uden at løbe en
personlig risiko – at justere fortøjninger mv. på en andens båd for at afværge faren. Man
skal straks derefter kontakte bådejeren (eller fartøjsinspektøren).
Man er ikke berettiget til at flytte andres både, uanset om de ligger på ens plads. Kontakt
bådejeren evt. gennem fartøjsinspektøren.

4.4 De rød-grønne skilte
Skal du ud at sejle så du er væk én eller flere nætter, har du pligt til at vende dit
RØD/GRØNNE skilt til GRØN. Vi har de sidste år haft stigende søgning af gæstesejlere og
dermed øgede indtægter i fartøjsstationen, indtægter der så ikke skal hentes hos
bådejerne.
Hvis du har glemt at vende skiltet når du forlader havnen, vil havneassistenterne uden
yderligere varsel vende skiltet fra rød til grøn den følgende morgen. Såfremt de har alle
nødvendige kontaktoplysninger på dig vil du modtage besked herom via SMS. I værste
fald vil du vende hjem til en optaget plads, og være henvist til at ligge ved Bryggen frem til
den efterfølgende dag. Nærmere procedure for tilbagevenden til egen plads beskrives
under dette afsnit.
Der er to muligheder for at gøre opmærksom på, hvornår du gerne vil have din plads igen:
1. Skriveplade der hænges under det GRØNNE skilt. Skriv forventet tilbagekomst
tidspunkt, f.eks. ” Fri til DD.MM.ÅÅ”. Hvis du ikke allerede har en skriveplade, tager du en i
ASK´s klubhus. Du finder dem på køkkendisken under klokken.
2. Ved længerevarende fravær: Vend dit skilt på GRØN. Når du ved hvornår du kommer
hjem, sender du en SMS til havneassistenten på 51415189. Angiv PLADSNUMMER og
forventet ankomstdato som DD.MM.ÅÅ og evt. klokkeslæt. For at sikre, at
havneassistenten kan nå at vende dit skilt inden din hjemkomst, skal SMS’en være
modtaget senest kl. 18.00 dagen før hjemkomsten. Skulle du ikke nå det, så send
alligevel en SMS.
Hvis ikke man får en kvittering per SMS kan man ringe til havneassistenten (samme nr.
som SMS) og sikre, at beskeden er modtaget. Ring inden for havneassistentens arbejdstid.
Kommer du hjem og konstaterer, at din plads alligevel er optaget, så læg dig på en anden
GRØN plads eller læg til ved Bryggen. Kontakt sejleren der ligger på din plads og bed
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ham pænt og roligt om at forlade pladsen senest følgende dag kl. 14. Vend samtidig dit
skilt til rødt.
Hvis du er kommet af sted uden at få skiltet vendt til GRØN, så send SMS til
Havneassistenten og bed om at få det vendt.
Det sker en gang imellem, at de rød/grønne skilte ved et uheld bliver påsejlet, så skiltet
knækker. Opdager du et defekt skilt, så send en mail til kølbådsudvalgets bro-koordinator
Poul Keller: poul.keller@outlook.dk

4.5 Bryggen
Bryggen, træbroen der begynder kort efter bagbordsmærkningen ved indsejlingen til
lystbådehavnen og fortsætter efter slæbestedet til bro 11, er bygget og vedligeholdt af
ASK. Den anvendes ved stævner, sejlundervisning, ungdomsarbejder og i anden sportslig
sammenhæng. Hvor der er tale om sejlsportsstævner som Two Star mv., kan deltagende
både gives tilladelse til at ligge ubetalt ved bryggen i forbindelse med stævnet.
ASK kølbåde kan lejlighedsvis lægge til bryggen i få timer, såfremt det ikke er til gene for
stævner og sejlsportsundervisning mv. Bryggen kan desuden benyttes af gæstesejlere i op
til 14 dage.
Pladshavere har endvidere ret til at ligge ved Bryggen såfremt de vender hjem til en
optaget plads som beskrevet ovenfor (pkt. 4.4).

4.6 Havnens sejladsregler
Højeste tilladte hastighed i havnen er 3 knob.
Havnen benyttes som rekreativt og sportsligt område af over 20 klubber, individuelle
sejlere, svømmere og dykkere og en række virksomheder. Titusinder af århusianere og
andre færdes i og omkring havnebassinet. Ikke alle kan forventes at opføre sig fornuftigt,
og specielt kølbåde må udvise særlig forsigtighed.
Få yderligere viden om vores havn på https://lystbaadehavn.aarhus.dk/

4.7 Badning og grillning
Badning og dykning i havnen er forbudt af sikkerhedsgrunde.
ASK har indrettet grill foran klubhuset. Den benyttes af såvel medlemmer som
gæstesejlere. Grill kan i øvrigt benyttes på kajer og landarealer, hvis der holdes god
afstand til bygninger og fartøjer. Det er ikke tilladt at benytte grill på broer og fartøjer.
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4.8 Tyveri og orden på havnen generelt
Enhver fra ASK og øvrige klubber foruden vinterliggerne hjælper hinanden ved at holde
opsyn med havnen og dens brug samt vinterpladsen. Hvis noget uhensigtsmæssigt eller
ulovlig observeres, påtal det om muligt. Såfremt dette ikke hjælper, kontakt
Havnemester Ejvind Nielsen, Sport & Fritid, Aarhus Kommune
Fiskerivej 8, 1. sal, 8000 Aarhus C.
Tlf. 29 20 90 11 på hverdage 8-15.
E-mailadresse: eni@aarhus.dk
Hvis haster, ring Midtjylland Politi:
Hovedpolitistation Aarhus,
Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C
Tlf. alle dage kl. 09.00 - 21.30: 8731 1448
I nødstilfælde ring 114 for assistance fra Politiet.

4.9 Miljø og affaldshåndtering
Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og
akkumulatorer afleveres og sorteres i Miljøcontaineren ved maskinhuset.
Reparationer mv. skal foregå med respekt for miljø- og arbejdsmiljø.
Marinetoiletter, holding- og septictanke tømmes i den betalingsfri modtagefacilitet på
havnens vestside, ved mindre mængder evt. i havnens toiletter.
Olieholdigt vand skal opsuges og tømmes i olie-beholderen i miljøcontaineren.
Afvaskning af fartøjers bundmaling må alene finde sted på vaskepladserne ved 3-ton og
10-ton kranen.
Afskrælning af bundmaling skal ske med brug af den særlige miljø-støvsuger, der kan
lejes af Bugten via Bugtens webshop (https://bugten.dk/cms/ShopOverview.aspx) eller
med tilsvarende udstyr. Det skal ske i telt eller under stille vindforhold på Vinterpladsen.
Hvis der er spild, dråber eller afskalning under arbejdet, lægges pap, plastic eller andet
underlag under arbejdsområdet. Afskrabet bundmaling skal i affaldscontaineren med
malingrester i miljøcontaineren ved siden af Maskinhuset.

4.10 El-forbrug og tilslutning i sommerhalvåret
Fra 1. maj til 31. oktober er elforbrug fra standerne på broerne inkluderet i pladslejen.
Undtaget herfra er både med elmotor, der lader deres batterier fra broerne. De skal
tilsluttes med en af klubbens mobile el-målere, og bliver opkrævet pr. kwh. Kontakt
poul.keller@outlook.dk for en aftale, hvis din kølbåd lader elmotorens batterier fra broerne
og hør om der skal forbrugsmåler på, eller om forbruget er for lille til at det giver mening.
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Mange strømafbrydelser på broerne sker på grund af dårlige kabler og stik fra bådene.
Sørg for at kabler og stik er i orden. Kablet skal være ubrudt fra båd til stander. Altså ingen
stiksamlinger undervejs, og ingen dobbeltkabel i standerne hvor samlestik hænger ned og
kan nås af høj vandstand.
For at undgå problemer med de kortslutninger vi har været udsat for ved ekstremt
højvande de senere år, er alle el-standerne blevet forhøjet. Det hjælper bare ikke noget,
hvis der ligger kabler med samlinger eller andre sindrige konstruktioner, der kan nås af høj
vandstand.

4.11 Elforbrug i vinterhalvåret
På Vinterpladsen: Der er individuel sikring og fejlstrømsrelæ på hvert udtag på
Vinterpladsens standere. De aktiveres ved at åbne sidelågen og trykke på den blå knap.
Man må bruge strøm til almindelig vedligeholdelse og renovering og til lejlighedsvis
opladning af bådens batteri. Skal man bruge strøm til f.eks. opvarmning af båden til
støbearbejde, koster det så meget strøm, at man skal betale. Lav et overslag på forbruget
og kontakt poul.keller@outlook.dk for at betale.
Har du din båd liggende i vandet i vinterhalvåret, 1. november til 31. marts, har du tre
muligheder vedr. elforbrug:
1. Ikke fast kabel: Du kan vælge ikke at have strømkabel til el-standeren og
kun bruge strøm til opladning af batterier lejlighedsvis når du er ombord. Det
koster ikke ekstra.
2. Fast kabel til lader: Du kan vælge at have permanent kabel til standeren
alene med henblik på vedligeholdelsesladning af batterier. Altså ingen elvarme, vandvarmer el. lignende. Det koster for vinteren et skønnet forbrug,
fastsat til 100 kwh. Det vil du blive opkrævet 250 kroner for.
3. Fast kabel til varme: Du kan vælge at have permanent kabel til standeren
med henblik på el-varme m.m. Det kræver at du tilsluttes med en af klubbens
mobile el-målere, og du vil for vinterens forbrug blive opkrævet kr. 2,50 pr.
kwh.
Ligger din båd i vandet med el-kabel til standeren, skal du med andre ord vælge om du
ønsker mulighed 2 eller 3 og meddele dette til kølbådsudvalgets bro-koordinator, Poul
Keller, på mail: poul.keller@outlook.dk. Foruden dit eget navn, telefonnummer og
mailadresse bedes du oplyse bådtype, bådnavn og bådens placering i vinterperioden
(pladsnummer). Skal du have udleveret måler vil du blive kontaktet for at aftale kan laves.
For at vi kan holde styr på strømforbruget, vil forbrug og tilslutninger løbende blive
kontrolleret, og afbrudt hvis ikke enten mulighed 2 eller 3 ovenfor er valgt.

Side 21 af 41

AARHUS SEJLKLUB - KØLBÅDSUDVALGET

4.12 Håndtering af strømsvigt
Svigter strømmen, kan du prøve følgende fremgangsmåde:
1. Tryk knappen ind ved det stik du benytter. Giver det strøm, har du overbelastet det
enkelte stik og bør koble en eller flere af dine forbrugere ombord fra. Hjælper det ikke så
gå til pkt. 2.
2. Kontroller om HFI relæet er slået fra. Det sidder i den inderste stander på bro 8, 9 og 10
og i det grå skab ved maskinhuset for bro 11. Slå det til. Forbliver det slået til er problemet
sikkert løst. Slår det umiddelbart fra igen, kan du prøve at trække alle kablerne der er i
standerne på broen ud, slå relæet til og derefter sætte kabler i igen, et ad gangen, for på
den måde at finde frem til hvilken forbruger der skaber problemet. Hjælper det stadig ikke
så send en mail til Poul Keller, poul.keller@outlook.dk .
3. Kan du ikke få strøm i stikket, og er HFI-relæet ikke slået fra, så vælg et andet stik eller
en anden stander. Giver det strøm så send en mail til Poul Keller, og oplys hvilket stik der
er problemer med.
4. Strømsvigt på Vinterpladsen: Åben sidelågen, tjek HFI-relæet og den blå knap.

4.13 Vedligeholdelse af broerne samt el og vand
Vedligeholdelse af broerne (undtagen ”Bryggen”) er havnemyndighedens ansvar, og sker i
et samarbejde mellem Kølbådsudvalget og Havnemyndigheden.
Såfremt man konstaterer fejl, skader og uhensigtsmæssigheder, send en e-mail til
mail@aarhussejlklub.dk.
Haster det, send en mail til Poul Keller poul.keller@outlook.dk .

4.14 At bo i båden ‒ “vinterliggere”
For de ganske få, som har en skriftlig aftale med klubben om at de må bo i deres båd i
længere perioder, gælder, at der betales for el-forbrug året rundt. De skal derfor have elmåler året rundt. Klubben sikrer at vinterliggerne er korrekt registreret jf. kommunens
procedurer.
Vinterliggerne bidrager traditionelt til ASK ved aktivt at holde øje med både i vandet og på
land og med broer, klubhus og installationer. De hjælper på den måde med at forebygge
uheld, ulykker og tyveri og med at forebygge og udbedre skader til gavn for alle.
Vinterliggere betaler 200 kr. pr. person pr. måned i perioden 1. november – 31. marts for
at holde badehuset og vaskeri åbent og delvis opvarmet om vinteren. Rengøringen af
badehuset klares af vinterliggerne i en turnusordning.
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4.15 Usædvanligt højvande og risiko for skader
Den enkelte bådejer skal selv være opmærksom på voldsomt vejr og sikre at båden ligger
sikkert under alle forhold. Bliver man klar over, at der kommer usædvanligt højvande, kan
man evt. melde det ind på Kølbådsafdelingens og/eller ASK del af Facebook.
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5. Bådhåndtering
Kapitelansvarlig: Jeppe Plenge Trautner, jeppe@plenge-trautner.dk

5.1 Søsætning og optagning
Alle kølbåde skal være søsat inden 1. juni. Undtagelser skal aftales med Aarhus
Kommune, havnemyndigheden per email til Ejvind Nielsen <eni@aarhus.dk>.

5.2 Kraner og stort grej
Århus sejlklub råder sammen med Bugten og Motorbådsklubben AMK over grej til at løfte
og transportere bådene. Dette samarbejde kaldes SÅL (Samvirket Århus Lystbådehavn).
Ved brug af dette grej kræves der et forudgående internt kursus, som udbydes et par
gange årligt i nyhedsbreve mv.
Bemærk at al håndtering af både ved optagning og søsætning samt transport på land,
foregår på ejerens ansvar.

5.3 3-tons kranen / kombikranen
Den lille 3-tons kombikran foran klubhuset er betalt og ejet af Aarhus Sejlklub, og kan
benyttes til både under 3,2 tons med centerløft. Denne kran er også mastekran. Dens max.
løft ses på skiltet på kranen.
Kranen kan bruges efter behov af klubbens medlemmer. Et internt kursus udbydes et par
gange om året.
Også ikke-medlemmer skal betale til kranens drift . Det sker via klubbens Mobilepay
55963 for hvert løft jf. følgende takster:

I Mobilepay skrives hvad der betales for. (Alternativt betales via Sekretariatet, send en
email til mail@aarhussejlklub.dk).
Ved brug af både mastekranen og 3-ton kran er det meget vigtig at opsætte afspærring ud
mod cykel- og gangsti for at undgå ulykker i forbindelse brugen. Brug de røde kegler samt
rød/hvide brædder til afspærring, de står i området foran kranen. Husk også at fjerne
afspærring efter brug samt at rengøre pladsen ved kranen.
Når man kravler op i 3-tons kranen, skal man være iført det orange sikkerhedsbælte, der
klikkes på sporet på kranens stige. Det er en faldsikring, der gør man kan gå op og ned i
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god ro og orden, men ikke glide eller falde. Sikkerhedsbæltet hænger i klubhusets køkken
til højre for køleskabene.
Det er ikke nødvendigt at reservere tid til 3-tons kranen, man kommer til efter tur når der er
kø. Det er god skik, at klargøre båd og mast så tiden foran kranen bliver kortest mulig.
Der er dog fortrinsret for trailerbådene ved kranerne før og efter pointsejladserne (tirsdage
ca. kl. 16 til 17 og 20 til 21 i sæsonen).
Såvel 3-ton som 10-tons kranen kræver nøgle. I forbindelse med kran-kurserne lærer man
hvordan man låser nøglerne ud.

5.4 10-tons kranen
Den store blå 10-tons kran er ejet af Aarhus Sejlklub, Bugten og Motorbådsklubben (i
rammen af Samvirket Århus Lystbådehavn, SÅL). Den kan bruges efter behov af klubbens
medlemmer, såfremt de har gennemført det interne kursus, der udbydes af klubben et par
gange årligt.
Ikke-medlemmer skal betale til kranens drift ved at betale på Bugtens webshop for hvert
løft: https://bugten.dk/cms/ShopOverview.aspx. Her bestilles også assistance til løftet. For
hurtig kontakt vedr. kranen, kontakt Niels fra Sejlklubben Bugten, evt. på mobil 20471199.
1 stk. kranløft < 8 tons 1150 kr.
1 stk. kranløft 8-10 tons 1150 kr.
1 stk. serviceløft < 8 tons 850 kr.
1 stk. serviceløft 8-10 tons 950 kr.

10-tons kranen kræver nøgle for al brug. I forbindelse med kran-kurserne lærer man
hvordan man låser nøglerne til kranen og maskinhuset ud af klubhuset.
For både op til 8 tons kan havnens store kran benyttes med centerløft eller et åg, der
forefindes i maskinhuset. Åget og stropperne er på en vogn i maskinhuset, nøglen til
kranen åbner også maskinhuset. Husk at rulle stropperne sammen og kør dem i
maskinhuset efter brug, og gennemfør oprydning ved spulepladsen under kranen. Rurer
og andet affald skal i den røde container.
Ved løft op til 8 ton kan klubben medlemmer selv betjene kranen efter gennemførelse af
det interne kursus. Ved løft over 8 tons kan kranfører med certifikat tilkaldes efter af aftale.
(tal evt. med Niels fra Bugten, der har kontakt til certificerede kranførere).
Ved mindre både og når der ikke er vind, kan to personer hvoraf den ene har gennemgået
kran-kurset løfte båden på en sikker måde. Ved større både og når det blæser anbefales
en kranfører og to og gerne tre hjælpere.
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Ved brug af 10-ton kranen til optagning og søsætning kan der reserveres plads ved at
skrive sig på den ophængte seddel ved porten til maskinhuset.
Ved al brug af 10-tons kranen observeres det, at kun de der bistår med løftet er inden for
den med gult markerede sikkerhedszone. Kommer andre ind i zonen skal man stoppe
arbejdet, høfligt advare dem, og sikre at de er væk før arbejdet fortsættes.
Der er fortrinsret også for 10-tonskranen for trailerbådene før og efter pointsejladserne
(tirsdage ca. kl. 16 til 17 og 20 til 21 i sæsonen).

5.5 Transport af både til og fra vinterpladsen
Bådene transporteres i de godkendte stativer (se kapitlet om stativordningen) vha. en
bådvogn trukket af en truck. Klubbens medlemmer kan bruge bådvogn og truck uden
beregning. Der kræves gennemført kursus for at anvende disse. Kurser gennemføres i
foråret, hold øje med mails mv. fra klubben. Ikke-medlemmer skal rekvirere assistance
mod betaling. Det sker via webshoppen https://bugten.dk/cms/ShopOverview.aspx. Husk
at angive det er en båd fra ASK. Kontakt Niels fra Sejlklubben Bugten hvis akut behov, evt.
på mobil 2047 1199.
Foretrækker man at have båden på land vinteren over med masten på, kan man med
fordel undersøge om man kan leje en vinterplads på land i Egå Havn, hvor materiellet og
underlaget er velegnet til dette.

5.6 Både på vinterpladsen
Bådene skal stå i sikkerhedsmæssigt forsvarlige stativer. Stativordningens godkendte
stativer bliver efterset af stativordningen, private stativer er bådejerens ansvar. Læs mere
om stativer og stativordningen i kapitel 7.
Både der vinteropbevares på land skal mærkes med bådens navn og klub samt
kontaktoplysninger (mobilnummer) til bådejeren. Dette for ejeren kan kontaktes hvis der er
noget galt, eller båden skal flyttes for f.eks. at få andre både ud.
Mange har en stige liggende på vinterpladsen, så de kan komme op på båden. For at gøre
tyveri fra ens egen og andres både vanskeligt, skal sådanne stiger låses fast til stativet.
Mens båden står på land, skal man naturligvis jævnligt efterse den, og specielt forud for og
efter voldsomt vejr og sne, hvor presenninger mv. er særligt udsat.
Vandet er afbrudt om vinteren, men der er strøm i standerne på vinterpladsen så det er
muligt at bruge elværktøj til at reparere båden. Har man et særligt stort behov for strøm,
f.eks. til frostsikring eller betydelig opvarmning ved glasfiberreparation, bliver man
opkrævet pr. kwh., kontakt poul.keller@outlook.dk for en aftale.
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5.7 Vinterophold i vand
Ophold i vandet på ens tildelte bådeplads er tilladt. Ønsker man en anden, måske mindre
udsat plads, kan man spørge fartøjsinspektøren. Udfør tilsyn ofte, og vær særlig
opmærksom i tø-perioder, hvor frostsprængte søventiler kan medføre at båden synker.

5.8 Leje af telt og hal
Klubben råder over det midterste af de tre bådtelte på Servicearealet ved Maskinhuset og
Miljøcontaineren. Teltet nærmest miljøcontaineren tilhører Bugten. Teltet tættest mod
busvendepladsen (der ikke altid er sat op) tilhører Motorbådsklubben AMK.
Klubbens telt kan lejes mod en daglig betaling. Det bestilles på klubbens egen
hjemmeside på http://aarhussejlklub.dk/klub/booking/ Gå ind under Klubben → Booking →
Reserver og vælg ASK telt nederst på listen. I feltet Beskrivelse, skal du skrive dit navn og
medlemsnummer og bådens navn. Angiv første og sidste dag du vil bruge teltet.
Klokkeslet behøves ikke.
Der kan i foråret højst reserveres plads i 10 dage pr. båd. Prisen er 50 kr. pr. dag. Du vil få
tilsendt regning som skal betales straks efter modtagelsen for at reservationen er
gældende. Uden for sæsonen (eller hvis teltet står tomt om sommeren) kan det lejes i
længere perioder. I dette tilfælde nedsættes prisen jf. en model hvor der efter dag 10 gives
rabat. Dag 11 gives 5 % rabat som stiger med 0,3 % pr. dag derefter.
Spørgsmål om ordningen kan rettes til kontaktpersonen for bådteltet Poul Keller,
poul.keller@outlook.dk. Sejlklubben Bugtens byggehal kan lejes af Aarhus Sejlklubs
medlemmer. Se vilkår, pris og ansøgningsskema på Bugtens hjemmeside
https://bugten.dk/cms/ShopOverview.aspx .
Værktøj til miljøvenlig bundbehandling kan lejes af Aarhus Sejlklubs medlemmer. Se om
vilkår, pris og ansøgning på https://bugten.dk/cms/ShopOverview.aspx .
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6. Master
Kapitelansvarlig: Jeppe Plenge Trautner, jeppe@plenge-trautner.dk

6.1 Opbevaring i mastehuset
Alle master skal være mærket med navn, klub og telefonnummer så ejer kan kontaktes
ved flytning af masten, uheld eller andet.
Størsteparten af masterne opbevares i det lange mastehus foran maskinhuset. Masterne
skal være afrigget for bl.a. salingshorn samt andre fittings, så masten kan ligge på
hylderne og fylder mindst mulig. Bomme bør man lade blive i båden eller tage den med
hjem, så er der plads til alle.
Små og lette master skal lægges på de øverste hylder. Læg masten så lanterner, spil og
fittings fylder mindst muligt i sideretningen, så der bliver plads til flest mulige på hver hylde.
Mastehusets hylder aflåses med lodrette rør for at sikre mod at masterne kan falde ned og
ramme f.eks. legende børn. Vær omhyggelig med at få rørene på plads.

6.2 Opbevaring af master under restauranten
Et mindre antal små master på max. ca. 10 meter – med fortrinsret til træmaster - kan
opbevares indendørs i kælderen under restauranten (nøgle købes jf. denne håndbog).
Masten skal være mærket med navn, klub og telefonnummer så ejer kan kontaktes ved
flytning af masten, uheld eller andet.

6.3 Opbevaring af master i Maskinhuset
Hvis man ønsker en mast opbevaret indendørs, kan man leje en plads til masten i
maskinhusets reol for vinterperioden. Det koster 500 kr., som betales på Bugtens webshop
https://bugten.dk/cms/ShopOverview.aspx .Kvitteringen for betaling af lejen skal printes ud
og hæftes på masten ud over den normale label med ejers navn, bådnavn og
mobilnummer. Master der ikke er mærket med kvittering, lægges udenfor i mastehuset.

6.4 Mastegrej
Der findes små mastevogne på pladsen foran klubhuset, venligst kør dem på plads efter
brug. Man bør til- og afrigge masten på bukkene vest for klubhuset, så vognene er fri til at
bruges til transport.
Master, der er under renovering, kan ligge på bukkene vest for klubhuset. Hvis der er en
venteperiode under renoveringen, skal masten lægges over i mastehuset.
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7. Bådstativer
Kapitelansvarlig: Jeppe P. Trautner, jeppe@plenge-trautner.dk

7.1 Stativordningens formål
Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten har siden 2012 sammen indkøbt og anvendt fælles
stativer for at sikre at:





stativerne er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
stativerne nemt kan stables tæt, højt og sikkert sommer som vinter.
stativerne er ens og ikke personligt ejede, da det sparer de frivillige hjælperes tid.
fælles indkøb og drift gør det enkelt og billigt for alle.

Af disse grunde skal alle kølbådsejere i ASK efterhånden indtræde i stativordningen og
senest i 2022, hvis de ønsker at bruge et vinterstativ på havnen.

7.2 Tvungen overgang til stativordningen i 2022
Fra efteråret 2022 er det ikke tilladt at anvende private stativer. (Der er to undtagelser:
Private folkebådsstativer og Bogense-stativer vil fortsat være tilladt efter 2022).
De der ejer private stativer, opfordres til at indtræde nu eller spare op til at indtræde i
ordningen i 2022.
For at lette overgangen til stativordningen, kan man vælge at betale indskuddet i tre rater
over tre år. Sidste mulighed herfor er i 2022, hvor betalingen så skal falde i 2022, 23 og 24.
I 2019 er omkring 60 procent af ASK stativer fra ordningen. Flertallet af de gamle FFSstativer fra 1980’erne er nu blevet kasseret, typisk pga. rust i bærearmene. Se afsnit 5.6
om både på vinterpladsen og kontrol af stativer.

7.3 Kassation af private stativer
Også private stativer bliver af sikkerhedsmæssige grunde efterset i maj til juli. Hvis de har
gennemrustne bærearme eller andre alvorlige skader, bliver de kasseret. Hvis man ejer et
privat stativ der kasseres, og som ikke er mærket med enten bådnavn, ejernavn eller
ejerens mobilnummer, risikerer man at stativet bliver afhentet med havnens øvrige skrot.

7.4 Priser
Prisliste for brugsretten til standardstativerne:
Stativtype
3 tons

Indskud
9.500 kr.

Årlig afskrivning Typisk bådstørrelse
475 kr.
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6 tons

13.500 kr.

675 kr.

Fra 7 til 10,5 meter, max. 6 ton

12 tons

16.500 kr.

825 kr.

Fra 9 til 13 meter, max. 12 ton

Der er et administrationsgebyr på 500 kr., når man indtræder i ordningen. Ved skift fra en
størrelse stativ til en anden, betales ikke yderligere administrationsgebyr.
Priserne på stativer kan ændres uden varsel, idet de holdes tæt på indkøbsprisen.
Indskuddet i ordningen afskrives med årligt 5 % lineært, dvs. at indskuddet er afskrevet
100 % efter 20 år. Udtræder man eksempelvis af ordningen efter fem år, får man
refunderet 75 % af indskuddet.
Ordningen optjener efterhånden et overskud, som bl.a. anvendes til eftersyn, reparation og
erstatning af stativerne samt til generel fornyelse af stativmateriellet.

7.5 Tilmelding og udmelding
Send en mail til mail@aarhussejlklub.dk – skriv “Stativordning” i emnefeltet.
Ved tilmelding angives om et 3, 6 eller 12 tons stativ ønskes. Den stativansvarlige fra
Kølbådsudvalget fremsender derefter pris og betalingsoplysninger. Der fremskaffes et
stativ til medlemmet, der får besked når betalingen er registreret og stativet klar.
Der laves stativbevis til medlemmet, der underskrives i to eksemplarer. Et par uger efter
betalingen er stativbeviserne klar til underskrift på sekretariatet.
Ved udmelding af ordningen sendes ligeledes en email til mail@aarhussejlklub.dk – skriv
“Stativordning” i emnefeltet og inkluder dit kontonummer. Klubben formidler kontakt til nye
brugere, som vil overtage brugsretten til stativet. Når det er sket, vil man få sit indskud
udbetalt med fradrag af afskrivninger, pt. 5 % lineært pr. sæson man har haft brugsretten
til stativet.

7.6 Mærkning af stativer
Har man et af de gamle private “FFS-stativer” eller et andet
godkendt personligt stativ, skal det mærkes. Mal på skråstiverne i
begge ender, så bådnavn og klubnavn og gerne mobilnummer kan
læses også når stativerne er stablet.
Klubberne mærker stativordningens stativer med en QR-kode. De
må ikke mærkes med bådnavn, idet de er fuldt ud ombyttelige.

7.7 Leje af stativer
Har man behov for at leje et bådstativ for en kort periode, kan man
træffe aftale via email til mail@aarhussejlklub.dk eller ringe til ASK
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stativansvarlige Jeppe P. Trautner på mobil 29911151. Oplys stativstørrelse 3t, 6t eller 12t
og betal via klubbens MobilePay 55963 med beskeden ”Stativleje”.
Priserne for at leje er som følger:

3-ton
6-ton
12-ton

Per dag
100
100
200

Per uge
400
500
850

Klargøring af stativet aftales i god tid med en af de der kan køre bådvognen (evt. Niels fra
Sejlklubben Bugten, mobil 20471199).
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8. Gæstesejlere
Kapitelansvarlig: Hans Lassen, lyngbyvej14@gmail.com

Betjening af de gæstesejlere, der besøger den del af Aarhus Lystbådehavn, som Aarhus
Sejlklub og Sejlklubben Bugten råder over, varetages i fællesskab af de to klubber
gennem Fælles Fartøjsstation.
Fælles Fartøjsstation administrerer Tally-web betalingssystemet, den sorte bad/toilet
bygning (kaldet ”badepaladset”), skiltning og information til gæsterne samt ansættelse og
aflønning af havneassistenterne.

8.1 Havneassistenterne
I gæstesejler-sæsonen, der går fra medio maj til medio september (inkl. Festugen),
ansættes normalt to havneassistenter til at servicere gæstesejlerne.
I højsæsonen runderer havneassistenterne havnen kl. 7-8 om morgenen og igen kl. 18-20
om aftenen (tidspunkterne er omtrentlige). Deres opgaver er at:










kontrollere at gæsterne har betalt for deres ophold
assistere med Tally-web betaling
informere om praktiske forhold (adgang til toilet/bad, vand og el mv.)
yde generel turistinformation
anvise ledige pladser og hjælpe ved fortøjning mv.
kontrollere rengøring af baderum, lettere oprydning mv.
administrere ledige/optagede pladser, checke mail forespørgsler og beskeder fra
pladsejere vedr. skiltevending (rød/grøn).
være synlige på havnen

Havneassistenterne har vagter alle ugens syv dage i de fire sommermåneder. Det har
derfor høj prioritet, at det er to ansatte, som indbyrdes kan supplere hinanden. Havneassistenterne aflønnes på timeløn.

8.2 Betaling og mærkning
Betaling af gæsteleje er siden 2018 næsten udelukkende foregået digitalt gennem denne
portal: www.tallyweb.dk/aarhus . Der betales fra gæstens egen computer eller
smartphone.
Gæsterne kan også tilgå betalingsmodulet via sejlklubbernes hjemmesider eller ved at
scanne QR-koden der findes på broskiltene, på info-skiltene eller i gæstesejlerbrochuren.
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Gæsterne modtager ingen mærkat til båden, De vil modtage en SMS og/eller en mail så
snart betaling er gennemført. Her kan de se hvad de har betalt, ligesom de får oplyst
adgangskode til toilet/bad og til trådløst netværk.
Følgende betalingskort kan anvendes: Dankort, VISA, Mastercard, JCB og Maestro.

8.3 Faciliteter
Som gæstesejler på ASK og Bugtens pladser får man:
 Havneplads
 Gratis vand og el på pladsen
 Gratis bad, toilet og varmt vand
 Gratis afbenyttelse af vaske- og tørremaskine i badehuset.
 Gratis WiFi i/nær klubhusene

8.4 Rød-grønne skilte
Indtægterne fra Gæstesejlere har stor betydning for klubbens drift og virke.
Det er derfor et krav, at pladshavere konsekvent vender deres skilt til grøn så snart de
forlader deres havneplads for kortere som længere tid. Uden ledige pladser ingen
gæstesejler-indtægter!
Havneassistenterne vender dit skilt til rødt dagen før din hjemkomst. Husk at give besked
(SMS) til dem i god tid. Se proceduren for hvordan du vender hjem til en ledig plads under
pkt. 4.3.
Såfremt du glemmer at vende dit skilt ved afrejse vil havneassistenterne under alle
omstændigheder vende dit skilt til grøn, såfremt din plads stadig står tom den næste
morgen. Se nærmere i pkt. 4.4.

8.5 Gæstesejler information
Hjertet i gæstesejler informationen er den trykte gæstesejler-brochure, som er tilgængelig
for gæsterne i kassetter på broerne. Brochuren uddeles også af havneassistenterne på
deres rundgange, og de kan hentes i klubhusene. Brochuren giver oplysninger om priser,
hvor man må ligge, betaling, Tally-web, faciliteter og om hvordan man får fat i
Havneassistenterne.
Nogle af oplysningerne i brochuren findes også på de store Info-tavler på klubhusene og
på Aarhus Sejlklubs hjemmeside, ligesom de nødvendige oplysninger gives når gæsten
klikker ind på betalingssystemet. Alle oplysninger gives på dansk, tysk og engelsk.
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Bilag A. Kort over havnens faciliteter / gæstesejler-info
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Bilag B. Ordensreglement for Aarhus Sejlklubs fartøjsstation
v. fartøjsinspektør Ib Holst-Langberg, fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk
De første tre år er pladsen en ”prøveplads” i hvilke det vurderes, ud fra medlemmets
engagement i klubbens liv og aktiviteter, samt overholdelse af krav til bådejere (jvf. afsnit
2.2 i Håndbog for Kølbådsejere) om dispositionsretten kan fortsætte.
Pladsen tildeles en bestemt person og båd. Pladshaver skal mindst være i besiddelse af et
duelighedsbevis for lystsejlere.
Båden skal være helårs ansvarsforsikret i pladshavers navn.
Båden og pladsen må ikke anvendes i erhvervsøjemed – herunder tilmeldes Air BNB eller
lignende.
Båden kan ikke bruges som bolig uden ansøgning og skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Se
i øvrigt afsnit 4.14 i Håndbog for Kølbådsejere.
Pladsen kan ikke sælges eller overdrages til andre.
Båden kan ikke udskiftes med en anden, før man har søgt og fået plads til denne. Sker
dette ikke, er der ingen sikkerhed for at en plads på fartøjsstationen kan bibeholdes.
Man kan ikke forvente at have samme plads hvert år.
Båden skal føre klubbens stander, som udleveres gratis på klubbens kontor, og være
forsynet med hjemsted og navn. Navnet skal, af hensyn til havnemesterens tilsyn, være
læseligt fra fortøjningsbro og for trailerbaserede bådes vedkommende fra forende af disse.
Mærkaten med pladshaverens medlemsnummer, som er havnemyndighedens
registreringsværktøj, skal sættes ved stævn.
Når en bådejer forlader sin plads for en eller flere nætter, skal pladsskiltet vendes til grøn
markering.
Såfremt pladshaver ikke kan udnytte sin tildelte plads i en længere periode (mere end 4
uger), skal denne informere fartøjsinspektøren skriftligt herom, således at sejlklubben kan
udnytte de begrænsede resurser bedst muligt.
Benyttes en tildelt plads ved fartøjsstationen ikke senest den 1. juni, og der ikke forinden
er truffet anden aftale med fartøjsinspektøren, kan fartøjsinspektøren disponere
bådpladsen til anden side.
Hvis et medlem lader sit fartøj henligge ved fartøjsstationen i en ikke sejlduelig stand eller
på en måde og i en stand som er til væsentlig gene for andre, og undlader at reagere i
overensstemmelse med fartøjsinspektørens henvendelse herom, kan medlemmets
dispositionsret over pladsen fratages ved bestyrelsesbeslutning.
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Bilag C. Takster 2020
v. fartøjsinspektør Ib Holst-Langberg, fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk
Priserne for pladsleje fastsættes årligt ud fra Sport og Fritids udmelding om aktuelle
kajmeter-priser.
I 2020 beregnes den enkelte båds pladsleje efter følgende nøgletal:
Fast pris: 5.091 kr. + bådens størrelse ( lg x br x 167 kr. pr. kvadratmeter)
Ikke-medlemmer der lejer en havneplads betaler 12,5 procent af på ovenstående vis
beregnede beløb ekstra i vintersæsonen (oktober til marts) og 20 % ekstra i
sommersæsonen.
Regler for tilbagebetaling af pladsleje
Pladsleje tilbagebetales kun hvis pladsen kan udlejes til en anden og efter de retningslinjer
der er beskrevet i afsnit 2.5 i Håndbog for kølbådsejere.
Takster for bådpladser tildelt i løbet af sæsonen
Plads tildelt før den 1/6

100 %

Plads tildelt 1/6 til 15/7

75 %

Plads tildelt 16/7 til 1/10

50 %

Plads tildelt efter 1/10

25 %
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Bilag D. Takster for teltleje
Jeppe Plenge Trautner, jeppe@plenge-trautner.dk
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Bilag E: Kølbådsudvalgets mandat og opgaver
Jørgen Ringgaard, formand@aarhussejlklub.dk
Aarhus Sejlklubs bestyrelses mandat til Kølbådsafdelingen.
Bestyrelsen har valgt, at Kølbådsafdelingen varetager betydelige dele af et af klubbens vigtigste
områder, fartøjsstationen for kølbåde og aktiviteter relateret hertil som en integreret del af Aarhus
Sejlklub.
Inddragelse af klubbens bestyrelse i beslutninger og almindelig information.
1. Kølbådsafdelingen involverer på forhånd bestyrelsen i væsentlige* forhold med henblik på
drøftelse og evt. beslutning.
2. Kølbådsafdelingen forelægger klubbens bestyrelse nye aftaleforhold og væsentlige* udvidelser
af allerede indgåede aftaleforhold med eksterne parter med henblik på beslutning før effektuering
3. Bestyrelse og Kølbådsafdeling orienterer gensidigt og løbende hinanden om forhold, der
skønnes af betydning, vedrørende fartøjsstation og kølbådsmedlemmer., f.x. gennem adgang til
Basecamp.
4. Orienteringen sker som udgangspunkt ved deltagelse af Kølbådsafdelingens ledelse i Aarhus
Sejlklubs bestyrelsesmøder under relevante punkter, undtagelsesvist som skriftlig orientering.
* Vedrørende væsentlighedskriteriet i ovenstående, der kræver bestyrelsens fuldmagt: Væsentligt
er afvigelser fra det godkendte budget for Kølbådsafdelingen, udvidelse eller ændring i klubbens
ansvar, afvigelser fra klubbens politiske holdninger.
Mandat
5. Aktiviteter: Kølbådsafdelingen beslutter og gennemfører aktiviteter, der er nødvendige for drift
og udvikling af fartøjsstationen.
6. Samarbejde: Kølbådsafdelingen repræsenterer Aarhus Sejlklub i forhold relateret til
fartøjsstationen:
a. Over for klubbens kølbådsejere.
b. Overfor Sejlklubben Bugten Aarhus.
c. I Aarhus Lystbådehavns forskellige udvalg for drift og udvikling af havnen.
d. Over for myndigheder m.v.
Øvrige foreninger m.v. i Aarhus Lystbådehavn repræsenteres inden for Kølbådsafdelingen
mandat typisk af klubbens formand. Aarhus Sejlklubs formand og bestyrelse er til enhver til parat til
supplere kølbådsafdelingens repræsentation.
Kølbådsafdelingen koordinerer dens aktiviteter, pladsforhold m.v. med klubbens øvrige udvalg,
herunder Ungdomsudvalg og Jolleudvalg.
7. Aftaleforhold: Kølbådsafdelingen administrerer og opdaterer allerede indgåede aftaleforhold
med Aarhus Kommune, myndigheder, organisationer på Aarhus Lystbådehavn m.v.
8. Økonomi: Budgettet er det besluttede på generalforsamlingen:
a. Kølbådsafdelingen økonomi er en del af klubbens økonomi, herunder økonomistyring.
b. Investeringer og nye driftsudgifter større end 25.000 kr. forelægges bestyrelsen.
9. Gyldighed: Mandatet er knyttet til den til enhver tid siddende bestyrelse og Kølbådsafdeling.
Mandatet fornys på bestyrelsens førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
under punktet konstituering, samt ved ændringer i Kølbådsafdelingens ledelse.
Godkendt 12. dec. 2019
Bestyrelsen i Aarhus Sejlklub
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Bilag F: Havnemyndighedens takstblad 2019
Jeppe Plenge Trautner, jeppe@plenge-trautner.dk
Løft af bom ved offentligt slæbested. Pris pr. løft.
Bommen løftes både ved isætning og optagning
Både, som står på land på autotrailer. Pris for hele sæsonen.
Joller, som står på land, og som kan fragtes på ophalervogn. Pris for hele sæsonen.

50 kr.
2182 kr.
623 kr.
1564 kr.

Øvrige joller på land. Pris for hele sæsonen
Hjemmehørende både, som står på land i perioden 1. juni til 1. oktober. Pris pr.
påbegyndt måned.
Som udgangspunkt kan der ikke stå både på land i perioden 1. juni til 1. oktober. Bådejere,
som ikke kan få deres båd fjernet fra landarealerne i sommerperioden, skal kontakte
havnemyndigheden og skal betale gebyret. Eventuel flytning af båden til anden plads
foranstaltes af ejeren.
Havnemyndigheden kan efter konkret vurdering anvise en betalingsfri landplads i
sommerperioden, hvis ejeren er syg, eller hvis der er et igangværende større
renoveringsarbejde på båden.
Både, der skal deltage i stævner, kan stå gratis på landarealerne op til 14 dage før og 14
dage efter et stævne.
Fra 1. januar 2019 gælder endvidere nedenstående takster, alle priser inkl. moms

600 kr.

1500 kr.

Plads på land for ikke-hjemmehørende både. Pris pr. påbegyndt måned.
Gebyret tages i anvendelse ved ikke-hjemmehørende både, som henstilles på havnens
arealer, f.eks. efterladte både. Både på land, som er sat til salg, pålægges et gebyr, hvis
bådens havneplads er taget i brug af en ny bruger. Det er ikke muligt at købe en
landplads til både, som ikke har plads i vandet.
Havnemyndigheden kan efter forudgående aftale og ud fra en konkret vurdering undtage
for betaling, hvis der er væsentlige grunde herfor, f.eks. ved havari eller akut sygdom.
Anvist plads i vandet for ikke-hjemmehørende både.

Gæstesejlergebyr

F.eks. relevant i situationer, hvor en ekskluderet bruger af havnemyndigheden anvises en
andet plads i havnen. I udgangspunktet anvendes de betalingsfrie områder.
Sport & Fritid opkræver betaling fra borgeren. Foreningen, der normalt opkræver
gæstebetaling det pågældende sted, kompenseres ikke for evt. tabt gæstebetaling.
500 kr.

Ekstraordinær sagsbehandling. Pris pr. time.
Tages i anvendelse i sager, hvor der er ekstraordinært tidsforbrug i forbindelse med en
sag. F.eks. ved sager, hvor en efterladt båd skal bortskaffes, eller hvor en tidligere
bådpladshaver nægter at forlade havnen.
Sport & Fritid kan kun fakturere medgået tid for ekstraordinær sagsbehandlingstid, hvis det
på forhånd er meddelt.
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Bilag G: ASK og Bugtens aftale om Fælles Fartøjsstation
Jens Erik Hansen, hansen@finnebyen.dk

Fælles Fartøjsstation

Opsamling på aftaler om samarbejdet, april 2019.
Aftalerne er gældende jf. nedenstående fra og med 1. april 2019. Der findes ikke andre aftaler mellem
klubberne om nedenstående emner. Ønskes aftalen ændret sker det ved skriftlig aftale mellem klubbernes
formænd.
Hvor regelsættet viser sig ikke at være dækkende, eller hvor enkeltstående, specifikke og midlertidige
afvigelser er nødvendige, aftales dette mellem klubbernes fartøjsinspektører og evt. også klubbernes formænd,
og i disse tilfælde afklares sagen før handling.

Vores Fælles Fartøjsstation
Vores Fælles Fartøjsstation omfatter klubbernes individuelle fartøjsstationer, der er bestemt som alle
kølbådspladser i vand, som klubberne i øvrigt administrerer hver for sig i henhold til aftalen med Aarhus
Kommune. Vores Fælles Fartøjsstation er for medlemmer af de to klubber, der er tildelt kølbådsplads i vandet
ved en af klubbernes fartøjsstationer inden for molehovedet. Medlemmerne er pladshavere.
Kølbådene fra klubbernes fartøjsstationer kendes på hjemsted og at de fører klubstandere.

Gæster ved Fælles Fartøjsstation.
Pladshavere, som sejler på tur, mærker pladsen med grønt (ledig for gæstesejlere) og om muligt med
hjemkomsttidspunkt. Ændringer i hjemkomsttidspunkt meddeles havneassistent eller klub.
Gæster ved Fælles Fartøjsstation er alle fartøjer, der ikke har plads ved klubbernes fartøjsstationer.
Klubbernes medlemmer, der ikke er pladshavere, f.x. medlemmer med fast plads i andre havne, og deltagere
i kapsejladser, træningsstævner m.v., der ikke er pladshavere, betaler gæsteleje.
Klubberne organiserer i fællesskab, at alle gæster opkræves og betaler gæsteleje. Gæstelejen tilgår Fælles
Fartøjsstation. Betalingssystemet for gæstesejlere er TallyWeb, ejet af Fælles Fartøjsstation. Taksterne fremgår af
takstbladet. Klubbernes eventuelle refusion af gæsteleje til medlemmer eller deltagere i stævner er Fælles
Fartøjsstation uvedkommende.

El, vand m.v.
Tilslutning af strøm for opladning m.v. er indeholdt i pladslejen, ingen betaling.
Ved andre og større behov skal der afregnes efter måler.
For vintersæsonen betales for fartøjer med fast tilsluttet vedligeholdsladning af batterier. Ingen betaling for
ladning, der udelukkende sker, mens der er besætning om bord.
Fartøjer, der bebos, skal have elmåler tilsluttet og forbruget afregnes uanset årstid.
I vinterperioden betales til Fælles Fartøjsstation for brug af badehus og vaskemaskine.
Hver klub har ansvaret for kontrol af forbrug og afregning jf. indgåede aftaler med pladshaverne.
Aarhus Sejlklub vedligeholder el og vand på broerne på Fælles Fartøjsstation efter særskilt aftale mellem
klubberne.

Fælles Fartøjsstations takster
Taksterne aftales klubberne imellem på fælles bestyrelsesmøde og fremgår af takstbladet. Alle aftalte takster jf.
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takstbladet tilgår Fælles Fartøjsstation.
Taksterne omfatter bl.a.:


Gæstelejen, pæleplads ved bro, elforbrug og brug af badehus og vaskemaskine.



Fast tilsluttet vedligeholdsladning af batterier



Elpris på måler.



Brug af badehus og vaskemaskinen.



Pris for Fælles Fartøjsstations opkrævning af gæsteleje og gæstesejleres brug af bad og vaskemaskine
for gæster ved Bryggen.

Klubbernes gæstesejleraktiviteter uden for Fælles Fartøjsstation
Gæster, der i vinterperioden ligger på Aarhus Lystbådehavns betalingsfrie kajmeter, afregner med den klub,
som aftalen er indgået med. Klubben betaler Fælles Fartøjsstation for gæsternes brug af badehus,
vaskemaskine og elforbrug.
Bryggen strækker sig fra Molehovedet/Jollehavnen til havnefyret yderst ved Sejlsportscentret. Bryggen ejes og
drives af Aarhus Sejlklub.
Gæstesejlere ved Bryggen betaler gæsteleje via gæstesejleropkrævning foretaget af Fælles Fartøjsstation.
Gæstesejlere ved Bryggen anvender desuden Fælles Fartøjsstations badehus for gæstesejlere på
Kystpromenaden.
Fælles Fartøjsstations havneassistenter for gæstelejere holder specifikt regnskab med indtægter og antal
overnatninger for gæstesejlere ved Bryggen. Gæsteleje tilgår Aarhus Sejlklub, der kompenserer Fælles
Fartøjsstation for ulejligheden med opkrævning og for brug af badehus.

April 2019
Jens Erik Hansen

Preben Huvendick

Aarhus Sejlklub

Sejlklubben Bugten

Fælles Fartøjsstations takstblad pr. 1. april 2019.
Nedenstående takster tilgår Fælles Fartøjsstation.
Gæstelejen, der dækker pæleplads ved bro, elforbrug og brug af badehus

- kr.

og vaskemaskine.
Fast tilsluttet vedligeholdsladning af batterier

250 kr

Elpris på måler.

2,50 kr/kWh

Brug af badehus og vaskemaskinen.

- kr.

Pris for Fælles Fartøjsstations opkrævning af gæsteleje og gæstesejleres brug
af bad og vaskemaskine for gæster ved Bryggen.
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20 kr. pr. båd.

