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§ 1 

Uvedkommende har ikke adgang til klubbens område, hvorfor porte og døre til såvel plads som 
klubhus altid skal være aflåsede. 

Medlemmerne står til ansvar for deres familier og besøgendes opførsel overalt på klubbens 
område. 

§ 2 

Urenlighed overalt på plads og bro er strengt forbudt. 

Alt affald og ubrugelige ting skal anbringes i affaldsposerne eller på dertil anvist plads. 

Afvaskning af maskindele o.lign. må ikke finde sted på broen. 

Evt. spildt olie skal straks fjernes. 

Det er strengt forbudt at kaste affald, olie eller andre brandbare stoffer i vandet. 

Det er forbudt at oplagre benzin eller brandfarlige væsker på bro eller plads. 

I et vinteroptaget fartøj må kun befinde sig brandfarlige væsker, såfremt disse opbevares i dertil 
godkendte dunke. 

§ 3 

Al parkering foregår på vor egen plads/parkeringsplads, og man bør vise hensyn - til ikke at låse 
andre biler inde - især hvis man påtænker at sejle ud. 

Med langtidssejlads som årsag, aftal parkeringsplads med pladsformanden, eller en af bestyrelsen. 

Al kørsel på pladsen skal foregå i det mest rolige tempo, således at støv ikke hvirvles op. 

Cykler og knallerter henvises til stativerne. 

Der må ikke henstå uindregistrerede biler på pladsen. 

Der må ikke foretages større bilreparationer på pladsen, end at bilen kan køre samme dag. 

§ 4 

Alt klubbens tilhørende materiel, værktøj, inventar o.lign. skal behandles med omhu. 

Efter endt brug skal alt benyttet omgående anbringes på plads. Alt hvad der henstår på pladsen, 
såvel fartøjer som grej, skal af de enkelte medlemmer behandles skånsomt og med respekt for 
ejendomsretten. 

Eventuelle glemte eller tabte sager afleveres til pladsformanden. 

§ 5 

Under almindelige forhold må fartøjer ikke henstå på pladsen i tiden 15. Juni - 1. September. 
Pladsformanden kan flytte både, som henstår på pladsen i dette tidsrum for ejerens regning og 
risiko. - Dog har bestyrelsen ret til efter standerhejsningen at beordre både flyttet før den 15. Juni - 
ligeledes for ejerens regning og risiko, såfremt de står i vejen for både der er klar til søsætning. 

Fartøjer må kun tages på land efter aftale med pladsformanden, og må kun anbringes på den af 
ham anviste plads. - Det gælder også optagning og anbringelse for tilfældig reparation. 

Det enkelte medlem skal ved optagning selv sørge for de nødvendige afstivningspæle, klodser og 
bukke. - Disse grejer skal være tydeligt mærkede med ejerens eller bådens navn. 

Efter fartøjernes søsætning skal alle grejer på pladsen anbringes efter pladsformandens anvisning. 

Bådvogne ikke tilladt. Bortset fra indregistrerede trailere. 

Ejer af båndtrailer, skal ved optagning af deres båd, sætte denne på traileren, hvis ikke andet er 
aftalt med bestyrelsen 
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Grej som er mærket med navn, må ikke uden ejerens tilladelse benyttes af andre. 

§ 6 

Der må kun tilsluttes godkendte ledninger til klubbens el-stikkontakter såvel på bro som i hus. 

De på pladsen opsatte stikkontakter er kun til el-værktøj. 

§7 

Ingen af de af klubben ejede maskiner, må betjenes af andre end pladsformanden eller de af ham 
godkendte personer. 

For at optagning kan foregå hurtigt og planmæssigt, har pladsformanden ret til, forud for optag-
ningen at sikre sig, at nødvendigt opklodsnings- og afstivningsgrej er tilstede.  

§ 8 

Hvert medlem i klubben må kun have ét fartøj - undtaget herfra er dog hækjoller og skydepramme 
der ikke måler over 12 fod. 

§ 9 

Fortøjninger, Pladsudnyttelse 

Bådpladserne må udnyttes efter følgende retningslinier. 

Bådens bredde begrænses af afstanden mellem pælene for den enkelte bådplads. 

Bådens længde begrænses af broen i den ene ende. Såfremt en båd rager udenfor pælene, kan 
bestyrelsen pålægge ejeren, at der rammes ekstra pæle indenfor de eksisterende pæle, samt at der 
etableres fortøjningsmuligheder midtskibs til brug for disse. 

Bestyrelsen bestemmer i det enkelte tilfælde den eksakte fortøjningsmetode udfra hensynet til 
bevarelse af bro og pæle. Alle udgifter i forbindelse med bestyrelsens pålæg betales af den 
pågældende bådejer. Ligeledes alle skader som båden måtte forvolde på bro og pæle. 

Skader sket på både fortøjet ved klubbens bro eller hvor disse er indblandet, kan klubben ikke 
gøres ansvarlig for, og er i øvrigt for ejerens egen regning og risiko i alle henseender. 

Alle fartøjer skal være forsvarligt fortøjrede og affendrede. 

Samtlige fortøjninger skal være forsynet med fortøjnings fjedre/gummi. 

Såfremt et medlem, - efter 2 påtaler angående ovennævnte, ikke har bragt fortøjningerne iorden, - 
kan bestyrelsen sætte disse ting på båden, og medlemmet vil herefter få tilsendt en regning. 

Intet grej eller gods må henligge på broen efter solnedgang, bortset fra fortøjninger, som skal være 
anbragt således, at fodgængere ikke generes heraf. 

Medlemmerne må ikke bygge på eller ændre ved den eksisterende broslagning, uden bestyrelsens 
tilladelse. 

Enhver skade, der sker p.g.a. dårlige fortøjninger, dårlig affendring eller anden skødesløshed fra en 
bådejers side, vil medføre erstatningspligt for forvoldte skader. 

Ved søsætnings/optagningskajen må der kun fortøjes kortvarigt, uanset behov. Efter søsætning 
skal enhver båd straks forhales herfra. 

Alle anvisninger fra bestyrelsen vedrørende forholdene på og ved broen skal efterkommes 

§ 10 

Al sejlads indenfor klubbens havneområde skal ske med mindst mulig drivkraft og med alle hensyn 
til forsigtighed mod andre fartøjer. 

Overtrædelse heraf kan medføre påtale af klubbens bestyrelse. Hvis et medlem, efter sådan påtale 
ikke forbedrer sig, kan det have eksklusion til følge. 
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§ 11 

Bådreglement. 

Nedennævnte grej bør altid findes i båden under sejlads. 
 
1. Lanterneføring i.h.t. søvejsreglerne. 
2. Nødlys (f.eks. flagermuslygte). 
3. Passende anker med kæde og trosse (15-20 m.). 
4. Tilstrækkeligt fortøjningsgods. 
5. Lænsepumpe og pøs. 
6. Redningskrans og én redningsvest for hver ombordværende i korrekt strørrelse. 
7. Mundhorn. 
8. Søvejsregler og havnereglement. 
9. Ildslukker. 
10. Kompas. 
11. Drivanker. 
12. Forbindskasse. 

§ 12 

Hvis hunde færdes på broen skal disse føres i snor. Evt. efterladenskaber fjernes omgående af 
hundeejeren.   

Kamphunde eller lignende muskelhunde må ikke være på Kalvebod Bådelaug’s område. I 
tvivlsspørgsmål er det KB’s bestyrelse der træffer afgørelsen. 

§ 13 

Ved brug af værksted, skal reglement for dette overholdes.  

§ 14 

Regler vedr. bundmaling vedtaget af generalforsamlingen 24 oktober 2009  
 
Standardformulering vedrørende bundmaling til indføjelse i havnens eget ordensreglement 
Forhåndsgodkendt af Kystdirektoratet 20. november 2008 
  
Brug af forbudt bundmaling  

1. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver 
tid forbudte stoffer(1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som 
en væsentlige eller grov misligholdelse. 

2. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- 
og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller 
lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen 
og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller 
pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller 
pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser. 

3. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer 
kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller 
pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling 
eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud 
herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således 
som væsentlig eller grov misligholdelse. 
  
1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig 
bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af 
bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og 
produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 
18/11/2002).   

  

Dette reglement er sidst revideret af bestyrelsen i september 2010 


