
 
 

 

 

ODENSE YACHTKLUBS HAVNEREGULATIV. 

 
 
 

1: Bestyrelsen administrerer 25 bådpladser i Lystbådehavnen Stige Ø I/S. 
2: Prisen på bådpladserne kan reguleres hvert år i henhold til klubbens budget. 
3: Den daglige drift af bådpladser og vinterareal samt masteskur varetages af den af bestyrelsen valgte 

havnefoged. Henstillinger og mangler ifølge ovennævnte regulativ og fra havnefogeden skal 
efterkommes. 

4: Klubbens venteliste administreres af havnefogeden og klubbens kasserer i fællesskab. Pladser tildeles i 
første omgang medlemmerne på ventelisten efter bådstørrelse, derefter efter anciennitet. 

5: Ved salg af båd kan en bådejer beholde sin bådplads i op til 2 år, herefter skal der søges om 
dispensation hos bestyrelsen. Bestyrelsen har ret til at udleje pladsen som låneplads. Den oprindelige 
lejer skal med 3 måneders varsel meddele havnefogeden eller kassereren at han igen ønsker at benytte 
sin plads. 

6: Det pålægges bådejerne at deres fartøjer er ansvarsforsikrede. Policen skal på opfordring forevises 
havnefogeden. 

7: Fartøjet skal, når det er i havn, være forsvarligt affendret mod begge naboskibe. Fortøjninger skal være 
intakte, med 2 fortøjninger i land og 2 fortøjninger ud til pælene. De må ikke være skamfilede af hensyn 
til erhvervstrafikken på kanalen 

8: I fartøjer med motor, gas og primus skal der forefindes brandslukningsudstyr i henhold til gældende 
reglement. 

9: Fartøjsejeren bør i enhver henseende bestræbe sig på at holde sin båd i yachtmæssig stand. 
Havnefogeden kan ved misligholdelse forlange båden landsat. 

10: Lystbådehavnen Stige Ø I/S har ophalergrej til optagning og isætning af klubbens både. Dette udstyr 
betjenes af særlige valgte folk og må kun betjenes af disse. I øvrigt er Stige Ø's havnemyndig øverste 
myndighed over havnens faciliteter, arealer og bådpladser. Færdsel på broer og arealer er på eget 
ansvar. 

11: Det påhviler fartøjsejeren at sørge for at vinteropbevaringsstativer er intakte og forsvarligt dimensioneret 
til bådens størrelse. Ved op - og isætninger af både har Stige Ø I/S ansvarsforsikringer som dækker ved 
uheld med defekt grej og fejlhåndtering af ophalerudstyr. Når båden er afsat korrekt iflg. bådejeren, er 
ansvaret bådejerens. Ved klargøring om foråret tages der hensyn til nabobådene f.eks. ved slibning i 
jern med vinkelsliber eller sandblæsning som kan forrette skader på gelcoat og lignende. 

12: Det tilstræbes at alle fartøjer er i vandet inden standerhejsning i foråret 
13: Hvis der skal fortages store reparationer som er af længere tids varighed skal dette aftales med 

havnefogeden. 
 
 

Dette regulativ er til enhver tid underlagt Lystbådehavnens Stige Ø´s regler. 
2015.09.05. 

 
 
 
 


