BRO REGLEMENT

1. Omfatter bådpladser samt følgende
effekter. Broer, pæle og el- og
vandinstallationer på broerne samt
kran.
2. Konstateres der skader eller lignende
på nævnte effekter, skal dette straks
meddeles til brofogeden.
3. Såfremt der er plads, har ethvert aktivt
A-medlem af HSF, der er ejer af en
båd, ret til bådplads.
4. Ekskluderet medlem har fortabt sin ret
til bådplads.
5. Har et aktivt A-medlem flere både, har
medlemmet kun ret til 1 bådplads på
land eller i vandet. (undtaget de både
beskrevet under reglement for
landområder stk.6)
6. Sælger et aktivt A-medlem sin båd,
har medlemmet ret til bådplads i den
resterende tid af året. Året er
kalenderåret. Ønsker medlemmet
herudover at bevare sin ret til
bådpladsen, skal anmodning herom
skriftlig tilstilles bestyrelsen. Dette
kan kun ske 2 gange (2 år); herefter
overføres medlemmet til venteliste.
Der betales ikke nyt broindskud.
Sælger et aktivt A-medlem sin båd, har
medlemmet pligt til skriftlig at oplyse dato for
overdragelsen, samt hvem køber er, til
Brofogeden. Medlemmet er ansvarlig for sine
forpligtelser i forhold til HSF, indtil
overdragelsen er sket. Har køber, på det med
sælger aftalte og til HSF oplyste
overdragelsestidspunkt, ikke fjernet den købte
båd, forbeholder HSF sig retten til at opkræve
havnepenge efter gældende takster

7. Opsigelse af lejeforhold skal varsles
skriftlig til HSF senest d 30.09. med
udløb den 31.12. A- og Bkontingentet kan, hvis dette ønskes,
forsættes uden båd, sen endvidere.
Broreglementet stk. 6.
8. En person med bopæl i Haderslev
Kommune, der køber en båd, - af et
aktivt A medlem som indtil salget har
benyttet sin bådplads, kommer forrest
på ventelisten under forudsætning af,
at vedkommende kan optages i HSF
som aktivt A-medlem efter gældende
regler i vedtægternes §3. Køber vil
således oftest kunne erhverve
bådplads straks efter købet. Denne
bestemmelse tilsidesætter ikke sælgers
ret til bådplads i henhold til HSF's
vedtægter og reglementer.
9. Såfremt både ikke er søsat senest 1.
juni, disponerer brofogeden frit over
disse bådpladser resten af året. Hvis
medlemmet ønsker at bevare
bådpladsen, skal forespørgsel herom
skriftligt tilsendes bestyrelsen inden 1.
juni. Dette kan kun ske 2 gange (2år);
derefter overføres medlemmet til
venteliste. Der skal ikke betales nyt
broindskud – såfremt dette tidligere er
sket.
10. Privat erhvervsmæssig anvendelse af
foreningens område er ikke tilladt.
11. Enhver bådejer er pligtig til at holde
sin båd forsvarligt fortøjet med mindst
2 fortøjninger ved bro og 1 ved pæl,
dog helst 2 ved pæl.
12. Båden skal være forsvarligt sikret med
fendere på begge sider.
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13. Enhver skade som er forårsaget af
vejrliget, og som kan tilbageføres til
uforsvarlig fortøjning, skal erstattes,
og ejeren af den beskadigede båd kan
kræve erstatning af den ejer, hvis båd
har forårsaget skaden.
14. Enhver bådejer skal som minimum
være i besiddelse af en
bådansvarsforsikring.
15. Det påhviler ethvert medlem ved såvel
ud- som indsejling, samt anløb at
udvise størst muligt hensyn.
16. Berøring af eller færden på anden
mands fartøj skal ske med den største
hensynsfuldhed.
17. En båd må kun stå på kranpladsen
efter indhentet tilladelse hos
kranførerne eller Brofogeden.
18. Ved benyttelse af vandhaner, skal der
drages omsorg for, at hanerne efter
endt brug er lukkede, og at
vandslanger er opskudt og ophængt
eller fjernet, således at passage på
broen kan ske uden gene.
19. Der må ikke tilsluttes el-varmeovne og
el-kogeapparater på broens
elforsyning.
20. El og vand afbrydes på broerne i tiden
15. november til 1.april. Der kan ved
henvendelse til pladsmanden åbnes for
el til brug af el værktøj fra 1.marts.
Der kan tidligst åbnes for vandet igen,
når det af pladsmanden skønnes at
frosten er slut.

21. Fremmede både kan ligge ved broerne
som gæster.
22. Leg, cykling og fiskeri på/fra broerne
er forbudt.
23. Medlemmerne har pligt til at følge
brofogedens anvisninger, og at tage
eventuel påtale til efterretning.
Eventuelle klager skal skriftligt
tilstilles bestyrelsen.
24. Fast ophold/bopæl i bådene – hvortil
weekender og sædvanlig ferie ikke
henregnes – er ikke tilladt. Havnen
og/eller bestyrelserne kan dog i
særlige tilfælde give tilladelse hertil i
en kortere periode – eksempelvis 3
måneder. I så fald fastsætter
bestyrelsen det beløb, der skal betales
for bad, vand, renovation m.m. El
betales efter forbrug i henhold til
vores leverandør.
25. Såfremt et aktivt A-medlem med
bådplads kun lejlighedsvis benytter
denne, skal dette skriftligt meddeles
HSF, som herefter disponerer over
pladsen til udlejning.
26. Det er ikke tilladt at grille på båd eller
bro uanset grill type.
27. Ikke overholdelse af overnævnte
regler kan medføre bortvisning fra
foreningens område.

