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1. Medlem i Motorbåtklubben Tre Kronor erhåller i mån av utrymme erforderlig
hamnplats för sin båt i klubbens hamn. Ansökan om hamnplats sker på
medlemsansökan och skall skickas skriftligen till styrelsen.
2. Hamnplats får hyras år från år under förutsättning att medlem erlägger
föreskriven hamnavgift före mars månads utgång. Om hamnavgift ej är erlagd
äger klubben rätt att disponera platsen för andra medlemmar från och med 1:a
april. Grundregeln är att erlagd hamnavgift ej återbetalas. Undantag från
grundregeln kan däremot göras för medlemmar som ej avser att använda
tilldelad plats men önskar behålla denna för kommande år. Förutsatt att
styrelsen skriftligen meddelats före midsommar betalas halva hamnavgiften
åter. Undantag från grundregeln kan även göras då medlem för gott lämnar
klubben och lämnar sin plats till förfogande. Hela beloppet återbetalas då
förutsatt att styrelsen meddelats skriftligen före den 1 juni.
3. Hamnchef äger rätt att besluta om omplacering av båtarna i hamnen för att på
ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt utnyttja densamma.
4. Medlem som byter båt är skyldig att skriftligen anmäla detta till styrelsen,
innan tidigare tilldelad hamnplats tages i bruk för den nya båten. Vid anmälan
skall den nya båtens längd och bredd anges.
5. Innehavare av hamnplats får ej utan styrelsens godkännande, uthyra, utlåna
eller eljest överlåta platsen till annan medlem eller till person som ej tillhör
6. klubben. Hamnplatsen får ej utnyttjas för yrkesmässig försäljning, uthyrning
eller demonstration av båtar eller båttillbehör.
7. Det åligger innehavare av hamnplats att ha sin båt väl förtöjd med linor
försedda med fjädrande anordningar väl fastsatta i Y-bom.
8. I samband med att hamnplats uppsäges, återbetalas eventuell depositions
avgift, som vissa medlemmar erlagt för Y-bommar.
9. 8.Bomgruppen ombesörjer i och upptagning av klubbens bommar.
Utläggning sker varje år senast lördagen före första sjösättningen på varvet.
Upptagningen sker varje år lördagen efter sista upptagningen på varvet.
10. Båtägare skall regelbundet och dessutom vid hårt väder se till sin båt, så att
den ej vållar skada eller sjunker i hamnen.
11. Båt som för standert skall i hamnen föra klubbens standert, som vimpel eller
klisterdekal.
12. Båtbryggan får ej belamras med gods av något slag annat än i samband med i och
urlastning.

13. Grinden i hamnen skall hållas låst, nyckel får endast lånas ut till
familjemedlem/barn.

14. Styrelsen tillsätter hamnchef och vid behov ersättare för denne.
15. Klubben tillhanda håller standertar, klubb och mössmärken mot fastställd avgift.

16. Översiktsbild med hamnplats och medlemsnummer skall finns anslaget i
hamnen.
17. Det åligger hamnchefen att tillse att hamnreglementets föreskrifter iakttages
och att i övrigt ordning råder i hamnen. Medlem, dennes medhjälpare och
gäster är skyldiga att efterkomma hamnchefens anvisningar.
18. Klubben ikläder sig icke ansvar för skador eller förluster, som i hamnen
drabbar personer, båtar eller utrustning.
19. De allmänna eluttagen i hamnen får endast användas för laddning av batterier
och smärre reparationer.

