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Par. 1 
 Reglementet skal til enhver tid overholdes af klubbens medlemmer og gæster 
 Bestyrelsen kan bortvise medlemmer og gæster, som ikke overholder reglementet. 
 Reglementet er til enhver tid underlagt klubbens love. 
 
Par. 2 

Aktive medlemmer skal indbetale kr. ****,** i indskud ved indmeldelse.  
Ved udmeldelse betales indskud ikke tilbage. 
Kontingentet for aktive medlemmer udgør kr. ***,** pr. halvår. 
Kontingentet fastsættes en gang årligt. 
*Se klubbens gældende prisblad 

 
Par. 3 

Alle klubbens aktive medlemmer med bådplads har pligt til at medvirke til 
vedligeholdelsen af klubbens fælles faciliteter. 
Der skal årligt arbejdes 10 timer i klubbens interesse. Dette gælder også for nye 
medlemmer optaget før 1. juli. 
De medlemmer, der ikke ser sig i stand til at arbejde de 10 timer, skal betale kr. **.** pr. 
time til klubben. 
Medlemmer, der på grund af alder eller sygdom ikke ser sig i stand til at arbejde, kan 
fritages.  
Opgørelse af arbejdstimer gælder frem til november og skal være afleveret til 
Havnemesteren eller havnemesterassistenten senest 15. november for at få godskrevet 
arbejdstimerne. På timebrikken skal arbejdets karakter påføres. 
 

 Se klubbens gældende prisblad. 
 
Par. 4 

Bestyrelsen opdaterer hvert år klubbens prisblad – dog kan forbrugsafgifter blive justeret 
halvårligt.   

 
Par. 5 

Ethvert aktivt medlem og passivt medlem, der tidligere har været aktivt medlem af 
klubben har efter 1 års medlemskab mulighed for at leje klubhuset ved henvendelse til 
den af bestyrelsen udpegede person. 
Lejen udgør kr. ***.** og der indbetales et depositum på kr. **.**  Se klubens gældende 
prisblad 

 Klubhuset skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. 
 Lejerne er erstatningspligtige for misligholdelse af lejemålet. 
 
Par. 6 
 Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg. Feks: 
 - Broudvalg 
 - Festudvalg 
 - Ude arealer 
 - Etc. 

Hvert af disse udvalg udarbejder en handlingsplan for årets arbejde i samarbejde med 
bestyrelsen. 
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 Udvalgene udpeger en ansvarlig som også er bestyrelsens kontaktperson. 
 
Par. 7 

Nye medlemmer med bådplads kan få en nøgle. Nøglen udleveres mod depositum og 
forevisning af kvittering for indbetalt indskud/kontigent.  

 

 

Reglement for klubhus 
 
Par. 1 

Adgang til Sejl- og Motorbådsklubben FREM’s klubhus er forbeholdt klubbens 
medlemmer, gæstesejlere og indbudte gæster. 

 Intet medlem må medtage en gæst, som er nægtet adgang af bestyrelsen. 
 
Par. 2 

Klubbens møbler og inventar skal behandles med omhu. Aviser, tidsskrifter o.l., som 
tilhører klubben, må under ingen omstændigheder fjernes fra klubhuset. 

 
Par. 3 
 Medlemmerne skal bistå med at opretholde god orden i henhold til dette reglement. 

Ingen medlemmer må foretage ændringer af klubbens faciliteter / inventar uden 
bestyrelsens godkendelse eller generalforsamlingsbeslutning  

 
Par. 4 

Klubbens døre og vinduer skal holdes aflåste. Klubbens faciliteter skal generelt være 
aflåste.  

 
Par. 5 

Det står ethvert medlem frit for på søn- og helligdage at flage. Dog skal det danske 
flagreglement overholdes, og vedkommende skal sørge for, at flaget bliver strøget. 

 
Par.6 
 Der må ikke ryges i klubhuset. Dette gælder også ved udlejning af lokaler. 
 
Par.7 

Klubbens lokaler er åbne for klubbens medlemmer for daglig brug, hermed menes 
benyttelse af køkken, bad, toilet og vaskemuligheder. I tilfælde af udlejning, lukkes 
køkken og sal for medlemmer. Klubbens reglement skal til enhver tid følges.  
 

Par.8 
Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre.  
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Reglement for havnen og broer 
 
Par. 1 

Fartøjerne, der altid henligger for egen risiko, skal være forsvarligt fortøjet med to 
udhalere, to brofortøjninger samt være forsynet med to fendere på hver side. 
Fartøjsejerne må ikke benytte andres pladser uden særlig aftale med havnemesteren. 
 
 
Hvis et fartøj flytter plads, permanent som midlertidigt, skal fartøjsejer(ne) aflæse el på 
såvel gammel som ny plads, sammen med havnemesteren/havnemesterassistenten 
 
Fartøjer, der ikke er tilmeldt klubbens fartøjsregister, må ikke benytte klubbens pladser 
uden særlig aftale med havnemesteren. 

 
Par. 2 
 Det er ikke tilladt at overdrage eller fremleje sin plads til en anden fartøjsejer. 
 
Par. 3 

Enhver fartøjsejer er pligtig at hjælpe til med at opretholde god orden ved broerne og bør 
til enhver tid holde sit fartøj i præsentabel stand. 

 Vand må benyttes til rengøring. Slanger skal straks hænges på plads efter endt brug. 
 Der må ikke henligge løse ting på broerne. Der må ikke anbringes elementer på broen,     

uden bestyrelsens godkendelse eller generalforsamlingsbeslutning 
”Gæstesejler-elstik” må kun anvendes af gæstesejlere. Overtrædelse af dette kan medføre 
eksklusion. 

 
Par. 4 

Fartøjets fører skal udvise fornøden forsigtighed ved ind- og udsejling af havnen. Max fart 
ved broerne er 2 knob. 

 
Par. 5 

Intet fartøj må henligge ved broerne efter 15. december uden bestyrelsens godkendelse af 
skriftlig ansøgning herom. 
Det er havnemesteren, der tildeler vinterpladser. 

 
Par. 6 

Bestyrelsen/havnemesteren har til enhver tid bemyndigelse til at anvise klubbens 
bådejere en ny liggeplads ved broen. Det bemærkes, at molen friholdes for 
fastliggerpladser af hensyn til gæstesejleres ophold og adgangsforhold (dybgang) 

 
Par. 7 

Fartøjer, der ligger ved broerne, må ikke anvendes til udlejning eller erhverv. Fast 
postadresse i båden/klubben er tilladt, såfremt båden beboes. 

 
Par. 8 

Medlemmer med bopæl i båden betaler el efter måler.  
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Man skal have været aktivt medlem med bådplads mindst 1 år, inden man kan få fast 
bopæl i havnen. Det er den siddende bestyrelse, der godkender, om en person må bo i sin 
båd.  

 
 

Reglement for klubbens arealer 
 
Par. 1 

Efter brug af klubbens arealer er medlemmet forpligtiget til at rydde pladsen. Klodser og 
bukke skal henstilles på de anviste arealer. 

 
Par. 2 
 Alt affald skal henlægges i de opstillede containere. 
 
Par. 3 
 Klubbens materialer skal lægges på plads efter endt brug. 
 
Par. 4 
 Havnemesterens anvisninger skal altid følges. 
 
Par. 5 

Afstivning af fartøjer på vinterplads skal være i overensstemmelse med vedtægterne for 
vinterpladsen. 

 
Par. 6 

Fartøjerne må ikke henstå på vinterpladsen efter 15. juni uden tilladelse fra bestyrelsen 
efter skriftlig ansøgning. 

 
Par. 7 
 Cykler skal henstilles i stativ ved klubhuset. Biler henvises til p-plads ved klubhuset. 
 
Par. 8 
 Joller skal henlægges på jollestativ. 
 
Par. 9 
 Masteskuret er i vinterhalvåret forbeholdt master og bomme i afrigget stand. 
 
Par. 10 
 Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre. 
 
 
 


