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1. Indledning.
Med baggrund i Pladsreglementet § 11 har Landpladsudvalget fastsat nedenstående Ordensbestemmelser.
Formålet med ”Ordensreglement og Information” er:
1. at sætte rammerne for brugen af vores fælles faciliteter på landpladsen
2. at lette Landpladsudvalget og dets hjælperes arbejde med at få Landpladsen til at fungere til alles
fælles bedste.

2. Generelt
Hvis alle afleverer fælles faciliteter lidt pænere end de blev modtaget, kan vi alle glæde os over meget fine
faciliteter.
Efter brug af lokaler, værksteder og andre faciliteter skal der ryddes op og rengøres.
Værksteder og frokoststue skal aflåses, og lyset slukkes.
Alle, der færdes på pladsen, skal behandle andres effekter med omhu.
Brugen af Landpladsen er styret af en af ”Arealudviklingsselskabet” pålagt skriftlig aftale om klubbens
ansvar, hvis landpladsen forurenes.
Det påhviler bådejerne at tage de nødvendige forholdsregler for at undgå forurening af og spild på
Landpladsen. De mulige konsekvenser af for at forurene, kan være dækning af omkostninger til oprensning,
karantæne, fratagelse af landplads/skur og eksklusion af klubben.

Vedligeholdelse af din båd.
2.1. Slibning og skrabning.
2.1.1. Tørslibning.
Tørslibning af bundmaling er forbudt uden en montering af støvsuger der er godkendt.
Landpladsudvalget har indkøbt maskiner til udlejning, som er egnet til slibning af bundmaling.
2.1.2. Afskrabning af maling og lign.
Afskrabning af maling er kun tilladt såfremt du har en effektiv opsamling af det afskrabede materiale.
Det vil normalt kræve en udlagt presenning og eventuelt kraftig opsugning.
Husk at en udlagt presenning er ikke effektiv når det blæser.
2.1.3. Vandslibning.
Det er FORBUDT at vandslibe bådens bund.

2.2. Maling.
Sprøjtemaling må kun finde sted efter særaftale med Landpladsudvalget.
Der vil blive krævet en forsvarlig inddækning af båden, således at malingsdråber ikke kan spredes udenfor
inddækningen.
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2.3. Brug af vand.
Højtryksspuling er kun tilladt på det område af servicekajen, der opsamler vandet og leder til et sandfang,
som opsamler og lagrer malingsrester.
Du kan højtrykspule din båd på servicekajen ved optagningen. Der er afsat ca. 10 min. til dette.
Klubben stiller højtryksspuler til rådighed.
Vandslibning på Landpladsen er forbudt.
Når du vasker båd på Landpladsen, skal slangen ved forbrugsstedet være forsynet med lukkeanordning,
som skal lukkes, når vandet ikke udnyttes.
Har du brug for varmt vand til rengøring i båden, så hent det fra slagvasken i malerværkstedet.

3. Miljø og affald.
Du må kun aflevere affald fra din båd på Landpladsens affald depoter.
Affald er delt op i:
1. Miljøaffald, der er alt, hvad der må afleveres i Miljøstationen. Se anvisningerne ved/på containerne.
2. Øvrigt affald, der er alt andet.

3.1. Miljøstationen.
Miljøstationen er placeret mellem masteskuret og Servicebygningen.
Miljøaffald skal fordeles efter anvisningerne over de enkelte containere.

3.2. Øvrigt affald.
Henlægges i containeren udenfor miljøstationen.

4. Brug af Servicebygningen.
4.1. Frokoststue.
Rygning er forbudt i frokoststuen.
Frokoststuen må ikke anvendes til værksted. Værkstederne er nedenunder.
Husk at rydde op og vaske op efter dig og om nødvendigt tørre borde af.

4.2. Toiletter.
Hold toiletter rene. Det er alles ansvar. De bliver med jævne mellemrum rengjort af medlemmer. Hjælp
Dem ved at holde toiletterne rene efter brug.
Håndvaskene er kun til brug efter toilet besøg, ikke til at vask efter beskidt arbejde.
I malerværkstedet er der en slagvask, du kan bruge, når du har haft snavset arbejde, eller når du skal
rengøre f.eks. pensler.
Men husk stadig at efterlade slagvasken, som du selv vil modtage den, REN, ikke nødvendigvis skinnende
ren, blot ren.
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4.3. Værksteder.
Brug af værksted og klubbens værktøj og grej skal ske forsvarligt og med respekt.
Du må ikke bruge maskiner og lokaler til større produktion, som intet har med din båd at gøre.
4.3.1. Lokalerne.
Du skal rydde op i værkstederne og gøre rent efter endt brug.
Dit eget værktøj og materialer skal fjernes efter endt brug.
4.3.2. Klubbens værktøj.
Klubbens værktøj skal afleveres ordentligt rengjort og i brugbar stand og på deres anviste plads.
Husk det er vores alle sammens. Den næste bruger vil også gerne have noget ordentligt værktøj.

5. Skure.
Det er forbudt at lægge materiel på skurtagene.

6. Vintergrej (Stativer, bukke og andet materiel).
Husk, dit vintergrej (stativ og bukke) skal være tydeligt mærket med medlems nr., navn og telefon nr.
Presenninger må ikke rage mere end 10 cm udenfor bådens omfang.
Stiger skal om vinteren være låst fast til bukke eller stativ. Dette for at minimere tyveri i bådene.
Når båden er i vandet SKAL stativet skilles ad og anbringes i de områder, der er anvist af Landpladsudvalget.
Stiger må ikke være låst sammen med bukke og stativer, da disse skal være mulige at flytte.

Hvis du ikke skal have din båd på landpladsen, skal dit vintergrej (stativ, bukke og andet) fjernes fra
landpladsen.

7. Optagning.
7.1. Mødetid og placering af stativ/bukke.
Du skal møde i god tid før optagningen. Tiden på optagningssedlerne er den tid, hvor du skal være klar til at
blive taget op. Dit stativ/bukke og klodser skal på dette tidspunkt være klar og placeret på det af
optagningspersonalet anviste sted.
Du skal selv sørge for at have den nødvendige hjælp til at flytte dit grej. Optagningspersonalet har ikke
indregnet tid til at hjælpe dig.
Påhængsmotorer og andet udhængende udstyr skal afmonteres inden båden tages på land.

7.2. Placering af din båd på pladsen.
Bådene bliver stuvet således, at vi kan udnytte pladsen bedst muligt. Det bevirker at bådene skal søsættes i
omvendt rækkefølge af optagningen. Der er kun få muligheder for at fravige dette princip.
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De både, der kommer først op, vil normalt komme sidst i vandet.
Bådejere, der har et skur, har ikke krav på at få placeret båden et bestemt sted på pladsen. Pladsudvalget
vil i videst muligt omfang forsøge at gøre flest muligt tilfredse.

8. Søsætning.
Du kan blive på land om sommeren. Dette skal meddeles til Landpladsudvalget.
Du skal betale Sommerpladsleje. Såfremt din båd står i vejen og skal flyttes, skal du yderligere betale et
flyttegebyr.
Bådene bliver normalt søsat i omvendt rækkefølge af optagningen. Der kan være enkelte undtagelser fra
dette. Visse områder (specielt hjørnerne af pladsområderne mod vejen) skal ryddes først af hensyn til
opbevaring af vintergrejet.
Ønsker du søsætning på andre dage end den tildelte, eller udebliver du uden aftale med Landpladsudvalget, må du selv arrangere søsætning for egen regning. Du kan yderligere blive pålagt at betale
flyttegebyr, såfremt din båd står i vejen.
Søsætningslisterne bliver sat op på opslagstavlerne i klubhuset og Landpladskontoret i Servicebygningen.
De vil også blive publiceret på Web-siden og i Sundposten.

8.1. På søsætningsdagen.
Du skal møde i god tid og være klar til løft af din båd på det meddelte mødetidspunkt. Du skal have en
fortøjning for og agter, der kan nås fra jorden.
Efter søsætningen skal du hurtigst muligt flytte din båd væk fra servicekajen, således at du ikke ligger i
vejen for den næste båd.
Hvis du ikke er klar til tiden og din båd skal flyttes, skal du betale et flyttegebyr.

9. Brug af EL.
Alle elektriske maskiner, der bruges på pladsen og i værkstederne, skal være dobbeltisolerede (kvadrat
mærket) og forsynet med 3-leder kabel hele vejen til stikkontakterne.
En stor del af brande i både skyldes brug af el-installationer, der ikke er under opsyn.
Du må kun være koblet til el-nettet, når du er i nærheden og kan gribe hurtigt ind ved evt. brand.
Tilkoblinger til el-nettet vil, når det vurderes at være uansvarligt, blive koblet fra.
Elkabler og stik, der bruges på pladsen, skal være godkendt til udendørs brug.
Brug af elektriske varmekilder er ikke tilladt.
El installationer i skure er ikke tilladt.

10. Servicekajen i Svanesøen.
Servicekajen skal friholdes af hensyn til håndtering af eventuelle havarister.
Du må derfor ikke efterlade din båd fortøjet her, men kun benytte kajen til losning/lastning af grej.
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Det er forbudt at parkere biler, både og andet materiel på Servicekajen.
Det er tilladt at køre til servicekajen, så du kan komme grej i eller tømme din båd for grej. Dette gælder dog
ikke på optagningsdage og søsætningsdage.
Du skal flytte båd og bil umiddelbart efter brug, så du ikke generer andre.

11. Master.
11.1. Mastekranen og mastebro.
11.1.1. Mastebroen.
Du må kun ligge ved Mastebroen, så længe du bruger mastekranen.
Sørg for at være klar, når du lægger dig ved Mastebroen. Dette gælder specielt de dage, hvor der er mange,
der skal benytte mastekranen.
Mastebroen er heller ikke til at af/tilrigge masten. Dette skal gøres på arealet foran masteskuret.
11.1.2. Vandpladser i Svanesøen.
En hilsen fra Søspejderne ”Gry”: Vandpladserne i Svanesøen er ”Gry”s.
Du er velkommen til at benytte pladserne, men KUN efter aftale.
11.1.3. Betjening af mastekranen.
Det kræver en A-nøgle for at benytte Mastekranen.
Husk at løfte og HOLDE på palen, når du drejer mastekranen, ellers ødelægger du nemt mastekranen.

11.2. Pladsen foran Masteskuret.
Master må ikke henligge foran portene til Mateskuret.
Man skal kunne komme ind og ud af masteskuret med sin mast uden at skulle flytte andres master.
Master, der ikke afrigges eller tilrigges samme dag, skal flyttes ud på sidearealet, og de må kun henligge på
sidearealet indtil næste weekend.

11.3. Masteskur
Masteskuret er vores fælles. Vi skal alle være der. Brug det så andre også kan være der.
Masteskuret aflåses med A-nøgle.
”Sidste mand” lukker dørene.
11.3.1. Brug af masteskuret.
Masteskuret må kun benyttes såfremt du har betalt Landpladsleje for din båd.
Masteskuret skal holdes ryddeligt.
Reparationer og vedligeholdelse må kun foregå i masteskuret efter aftale med Landpladsudvalget.
11.3.2. Mærkning af ”grej”.
Alt grej i masteskuret skal tydeligt mærkes på et let synligt sted med Medlems Nr., Medlemmets navn og
Bådnavn.
Brug øverste slip af Landpladsopkrævningen.
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Grej, der ikke er tydeligt mærket, vil blive fjernet på ejerens regning og uden ansvar for klubben.
11.3.3. Afrigning af master.
Masterne skal afrigges fuldstændigt. Rulleforstag SKAL placeres så rullen ligger under mastefoden og
derved ikke fylder mere end nødvendigt. Dette kan kun fraviges efter godkendelse af Landpladsudvalget.
11.3.4. Placering af master.
Anbring ”lette” master øverst, det hjælper andre med tungere master.
Master lægges under de tilhørende farvekoder, som er malet på hyldeknægtene lige inden for dørene.
11.3.5. Bomme og andre rundholter.
Bomme og andre rundholter må ikke placeres i masteskuret.

12. Færdsel på Landpladsen, veje og stier.
Kør altid forsigtigt og med lav hastighed på Landpladsen.

12.1. Cykler.
Cykler skal anbringes, så de ikke er til gene for andre. Kørsel på pladsen skal ske med nedsat hastighed af
hensyn til andre og evt. malerarbejde i klargøringsperioden.

12.2. Hunde.
Du må gerne medbringe din hund, men den skal føres i snor og ikke være til gene for andre.
Efterladenskaber skal straks fjernes.

12.3. Parkering og henstillen på Landpladsen.
Vejen på Landpladsen er en brandvej. Derfor må der ikke parkeres på på vejen, og der må kun stoppes i den
ene side af vejen.
Parkering på pladsen og vejene er kun tilladt, såfremt det ikke er til gene for andre.
På optagnings- og søsætningsdage skal biler holdes udenfor landpladsområdet.
Det er forbudt at parkere på Servicekajen.
Det er tilladt at parkere på de tomme grusarealer i sommerperioden, hvis dette kan ske uden at blokere fro
de trailbare både.
Evt. skiltning om parkering skal respekteres.
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