Lejebetingelser for Rønbjerg Lystbådehavn 2017
1. Lejemålet gælder i et år 1. april – 31. marts og omfatter en nummereret plads i havnen samt en
stand på vinteropbevaringspladsen. Kun én båd er omfattet af lejemålet.
2. Det påhviler den enkelte lejer at opfylde lejebetingelserne. Ved misligholdelse har kommunen ret til
at opsige lejemålet med øjeblikkelig virkning og uden tilbagebetaling af indbetalt leje.
3. Hvis lejemålet opsiges inden 1.7. refunderes halvdelen af det indbetalte beløb, ligesom der ved
lejemål indgået efter 1.7 kun betales halv pris på bådpladsen.
4. Både i lystbådehavnen skal være landsat og alle fortøjningsreb fjernet inden den 15. 11. Båd der
efter den 15.11. stadig ligger i havnen skal efter aftale med kommunen flyttes til A-broen.
5. Vinteropbevaringspladsen skal altid efterlades ryddelig. Ubenyttede stativer/vogne skal henstilles på
område C senest den 15. maj, og må ikke stilles tilbage før 1. oktober. Ikke søsatte både henvises til
område B.
6. Navn, adresse og bådpladsnummer SKAL påsættes vinterstativ og båd
7. Bådene skal være forsikrede. Havnen er ikke forsikret. Kopi af ansvarsforsikring skal sendes til
Kommunen, att. Anette Bo Ervolder (abe@vesthimmerland.dk)
8. Strøm til opladning af batterier og lignende er gratis fra 15.4. til 15.11. Anden strøm betales efter
måler. Fra 15.11. til 15.4. betales al strømforbrug efter måler.
9. Olie- og malerrester henstilles i miljøhuset.
10. Det er ikke tilladt at udsætte ruser og fiskegrej i havnen.
11. Lejer skal montere fangline på vestsiden af pladsen.
12. Vesthimmerlands Kommune forbeholder sig ret til at flytte en båd til anden plads, hvis det er
hensigtsmæssigt.
13. Vesthimmerlands Kommune har ret til at benytte en udlejet plads, såfremt den ikke bruges af lejer.
14. På vinterpladsen skal master placeres i mastehuset eller på den indrettede masteopbevarings- plads.
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Kontaktperson for Rønbjerg Sejlklub: Ingolf Grau
Mobil nr. 4058 1045 eller E-mail: Ingolfgrau@gmail.com
Klubbens mailadresse: info@ronbjergsejlklub.dk
Lejer bør, af hensyn til gæster i havnen, anvende ”optaget/fri” skiltene.
Optagning og søsætning er for egen regning og risiko
Der opfordres til brug af miljøvenlig maling.
Tømning af holdingtank: Kontakt havnefogeden Andrè Christensen Tlf. 2348 4119
Servicebygningen er åben fra 1. april til 15. november. I for- og eftersæson kun efter behov.
Afbestilling af pladsen skal ske på vores Web-booking eller, ved at ringe til
Anette Ervolder 9966 7377

