Utgivare

Datum

MBK Tre Kronor/Styrelsen

2013-11-21 1:2

Ämne

Version

Säkerhetsklass

HOLMREGLEMENTE

Granskad

LS
Sida

1 (2)

HOLMREGLEMENTE
1. Holmarna är klubbmedlemmarnas egendom. Alla medlemmar har skyldighet
att vårda och skydda dom från nedslitning och nedskräpning. Blommor, grenar
och kvistar mår bäst där dom växer.
2. Styrelsen utser holmchef som inför styrelsen är närmast ansvarig för
respektive holme. Holmchefens anvisningar skall omedelbart följas.
Holmchefen har styrelsens fullmakt att avvisa den som ej följer gällande
regler.
3. Endast holmchefen har särskild plats reserverad vid bryggan.
4. För båtar som ej är registrerade i klubben erläggs, om ej annan
överenskommelse finns, en landstigningsavgift som gäller 24 timmar.
Avgiften fastställs av föreningsmöte.
5. Laddning av batterier medelst motorkörning får endast ske när så är absolut
nödvändigt och då under iakttagande av största möjliga hänsyn till övriga
hamnliggare.
6. Efter tillstånd från holmchefen kan medlem, på egen risk och endast
tillfälligtvis, låta sin båt ligga obemannad på holmen. Båtar får endast om
särskilda skäl föreligger läggas Iängs med bryggorna.
7. Det är ej tillåtet att grilla på bryggorna. Efter kl 23.00 bör särskilt stor hänsyn
tagas till sovande besökare.
8. Klubbens jollar och roddbåtar har sina särskilda platser dit båtarna omedelbart
skall återställas efter användandet. Medlemmarnas jollar får ej hindra andra
båtars tilläggning.
9. Klubbstugornas sovhytter kan användas av medlemmar och deras gäster för
övernattning under kortare perioder efter anmälan till holmchefen och mot
erläggande av fastställd avgift. Sovhytt kan förbokas max fyra nätter åt
gången för att sedan bereda plats för nästa nattgäst. Övernattande gäst får ej
inkräkta på andra medlemmars möjlighet att använda övriga utrymmen i
stugan. Efter användandet skall stuga och hytter lämnas väI städade.
10. Gemensamma verktyg och redskap skall efter användandet omedelbart
återställas till redskapsboden. Maskiner som förvaras på holmarna får ej
användas utan tillstånd av holmchefen.
11. Sopor skall sorteras enligt gällande anvisningar på holmarna. Glas och
miljöfarligt avfall får ej kvarlämnas.

12. Tält får endast kortvarigt sättas upp på holmarna, då efter särskild tillstånd av
holmchefen och enligt hans anvisningar.
13. Husdjur skall av ägaren hållas under sådan kontroll att de ej stör eller
skrämmer andra holmbesökare. Eventuell avföring skall omedelbart plockas
upp av ägaren. Fågellivet på holmen skall i så stor utsträckning som möjligt
skyddas.
14. Vid besök på Stora Gunnarsholmen landvägen skall bil parkeras enligt
gällande anvisningar.
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