Bilaga 2 till TBKs stadgar

Föreskrifter för innehav m.m. av bryggplats
1 Villkor för båtplatsinnehav
Innehav av båtplats är personlig och överlåtes endast till i klubben registrerad medlem.
Nyttjande av båtplats är personlig men omfattar även i bryggplatsinnehavarens hushåll
ingående familjemedlemmar.
Det förutsättes att båtplatsen användes för egen båt för fritidsbruk.
Ägs båten av flera delägare, krävs medlemskap i klubben även för övriga delägare.
Bryggplatsinnehavaren är personligt ansvarig för bryggplatsen.
Bryggplatsen kan ej pantförskrivas till annan än Taxinge Båtklubb.
2 Villkor för båtens storlek
För att undvika onormal mekanisk belastning, skall båtens mått vara anpassade till tänkt
bryggplats.
För båt under 6 m löa skall minsta c/c-avståndet mellan bommarna vara 50 cm bredare än
båtens största bredd.
För båtar över 6 m löa. skall minsta c/c-avståndet mellan bommarna vara 80 cm bredare än
båtens största bredd.
För alla båtar gäller att löa ej får överstiga bommarnas längd med max. 150 cm.
Skador på brygga, vilka förorsakats på grund av att förtöjd båt är större än vad som ovan
angivits och som ej kan betraktas som normal förslitning, debiteras bryggplatsinnehavaren.
För bryggplats med olika långa bommar, gäller den kortare bommens längd som basmått.
Hamnfogden har rätt att avhysa båt, som är större än vad ovan nämnda begränsningar
medger.
3 Byte av bryggplats
Den som innehar bryggplats, har vid behov av större eller mindre bryggplats företräde till
lediga platser, gentemot sökande som står i tur att överta plats för första gången. Önskemål
om byte till större eller mindre plats skall, för att bli beaktad, anmälas till hamnfogden.
4 Omplacering till annan bryggplats
I syfte att utnyttja bryggorna på bästa sätt kan den, som innehar viss plats, senare anvisas
annan, större eller mindre plats, som innehavaren skäligen kan nöja sig med. Eventuell
därvid förekommande avvikelse från bryggplatsens ursprungsstorlek och värde skall därvid
beaktas.
5 Uthyrning av bryggplats

Bryggplatsinnehavande äger rätt att hyra ut sin bryggplats, dock krävs det medlemskap i
klubben för den tilltänkte hyresmannen. Medlemskapet skall vara registrerat före tänkt
tillträde.
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Överlåtelse

Bryggplats kan fritt få överlåtas till annan person förutsatt att denne är eller blir registrerad
medlem i klubben
7 Utesluten medlem och panträtt
Efter verkställd uteslutning utlöses klubbens panträtt för den uteslutnes bryggplats såsom
säkerhet för obetalda fordringar och fordringar som uppstår under tiden tills platsen har
avyttrats.
Fram till dess debiterar klubben den uteslutne bryggplatsavgift, av årsmötet fastställd
tillsynsavgift, oförutsebara kostnader och upplupen ränta. Bryggplats som utgör säkerhet för
klubbens fordran, får ej tillträdas av ny efterträdaren förrän fordran är i till fullo betald.
Överlåtaren är skyldig att informera efterträdaren härom. Utesluten medlem skall skyndsamt,
dock senast inom 12 (tolv) månader efter verkställd uteslutning överlåta sin bryggplats till av
styrelsen godkänd medlem.
Därest under denna tid inget byte av innehav skett, alternativt efter att 50% av pantvärdet i
form av obetalda fordringar är förbrukade: tillfaller platsen klubben. Pantvärdet är lika med
tänkt marknadsvärde, som fastställs årligen vid styrelsens första arbetsmöte efter årsmötet.
Därvid skall tre representativa bryggplatsstorlekar värdesättas till ledning för eventuella
ekonomiska bedömningar.
Utesluten medlem har ej rätt att tillträda låsta delar av klubbens anläggningar och skall
omgående, dock senast inom en vecka efter verkställd uteslutning, återlämna nyckeln till
klubbens anläggningar till nyckelansvarig eller ordföranden.
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Speciella ordningsregler

Styrelsen utfärdar de ordningsföreskrifter som befinnes nödvändiga för vägledning av arbete
och rätthållande av god ordning i hamnen och på upplagsplatsen.

Hundar
Hundar skall hållas kopplade inom området.
Försäkring
Varje båtägare som nyttjar klubbens anläggningar skall för sin båt ha gällande försäkring
som minst omfattar brand, sliprisk och ansvar.
På begäran av hamnfogden eller styrelsen skall båtägaren kunna styrka att försäkringsskydd
i tillräcklig omfattning finns.

Nyckel
Varje medlem får mot kvittens, tillhörande ansvarsförbindelse och depositionsavgift en
nyckel till klubbens anläggningar. Nyckeln är spärrad och kan inte kopieras. Missbruk av
nyckeln beivras och kan leda till uteslutning ur klubben.

Bilkörning parkering
inom området är under sjö- och torrsättning förbjudet utan särskilt tillstånd. Hamnfogdens

anvisningar skall följas. Parkering under övrig tid får endast ske på stora parkeringsplatsen.
Parkering utmed strandpromenaden och vägen till militärkajen är förbjudet.
Framför bryggrindarna får bilar stanna endast för på- och avlastning. Parkeringen vid klubbstugan bör
reserveras för besökande till stugan

På tillfartsvägen från Härnövägen och inom klubbområdet
gäller hastighetsbegränsning 20 km/h.
I hela hamnviken gäller hastighetsbegränsning 3 knop
för alla båtar.
Medlemmar som inte följer denna hamnordning kan av
styrelsen avstängas från rätten att nyttja klubbens
anläggningar.

