Vilkår for Bådelaget Simon

§ 1 Bådelaget består af medlemmer af Vorupør Havbåde, der har indbetalt et særskilt kontingent,
fastsat på bådelagets årlige generalforsamling, til dækning af dækning af drift og almindelig
vedligeholdelse af båden Simon, som laget har fået stillet vederlagsfrit til rådighed.
§ 2 Bådelaget dækker via sine kontingenter og andre evt. indtægter alle udgifter til almindelig drift
og vedligeholdelse, herunder forsikringer, kontingenter, brændstof, havne- og landingsafgifter.
§ 3 Bådelaget tegnes af en bestyrelse, der består af en formand, en kasserer og en bådsmand.
§ 4 Bådelaget udpeger i samarbejde med Vorupør Havbåde skippere og en bådsmand, der har det
daglige ansvar for tilsyn med båden. Godkendelse som skipper kræver som minimum beståelse af
Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis for lystsejlere og erfaring med landing af båden på kysten.
Gennemførelse af sejlader kræver, at mindst en ombordværende har VHF-radiolicens.
§ 5 Deltagelse i sejladser sker på eget ansvar således at deltagerne
a. Selv er ansvarlig for tegning af fritids-og ulykkesforsikring
b. Ikke deltager i udførelse af fiskeri uden gyldigt fisketegn fra Fiskeridirektoratet
§ 6 Deltagerne skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra skipperen, der under sejladser er
øverste myndighed ombord.
§ 7 Før en sejlads skal skipperen udfylde en logbog, hvori anføres:
a. Dato og starttidspunkt.
b. Navn på ombordværende bådelagsmedlemmer. Evt. gæster anføres desuden med adresse.
c. Sejladsens mål.
d. Forventet hjemkomst.
e. Efter hjemkomsten afsluttes logbogen med tidspunkt for hjemkomsten, samt eventuelle
bemærkninger om skader, uheld eller positive opdagelser.
Logbogen findes på en hylde i styrehuset. Skader mv. indberettes straks til Vorupør Havbåde.
§ 8 Nærværende vilkår godkendes med underskrift af hvert medlem af bådelaget forud for
deltagelse i første sejlads og ved evt. senere ændringer. Evt. gæstemedlemmer skal tillige anføre
adresse. I øvrigt gælder bestemmelserne i ”Vilkår for bådelag under Vorupør Havbåde”, som er
udleveret til medlemmer af bådelaget.
Ovenstående vilkår accepteres hermed
Vorupør, den

Navn

Evt. adresse
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