Administrationsgrundlag for Delområde 5-IV
Udlejning af jolleplads
Da jollebroen ejes af Virksund Borgerforening (VB), skal det tilstræbes, at pladser ved denne kun udlejes til
medlemmer af VB. Både aktive og passive medlemmer kan leje jolleplads.
Ønsker ingen i VB at leje jolleplads kan de udlejes til alle.
Alle der ønsker at leje en jolleplads opføres på en venteliste.
Fremleje
Ønsker en lejer ikke at anvende sin jolleplads kan denne fremlejes til andre. Administrationen af denne
fremleje skal varetages af VB og kan kun foregå for et år ad gangen.

Anvendelse af jollebro
Broen kan anvendes af både med en længde op til 6 meter og en bredde på op til 2 meter.

Forsikringsforhold
Det påhviler den enkelte bådejer at forsikre sin båd. VB frasiger sig ansvaret for enhver skade forvoldt
båden mens den er fortøjet ved jollebroen.

Vedligeholdelse/renholdelse
Det påhviler VB at renholde og vedligeholde jollebroen.
Fortøjning
Det påhviler lejeren at sikre forsvarlig fortøjning og effektive fendere, så bro, y-bomme og nabobåden ikke
tager skade.

Administrationsgrundlag for Delområde 5-IV
Anvendelse af slæbested
Da slæbestedet ejes af Virksund Borgerforening (VB), kan foreningens medlemmer anvende slæbestedet
gratis.
Derudover kan enhver erhverve brugsret for et døgn ad gangen eller for en sæson, løbende fra 1. jan til 31.
dec. Dette foregår ved betaling som anvist på infotavle ved slæbested.

Slæbestedet kan anvendes af både med en længde op til 6 meter
Parkering af bil og trailer skal foregå, som anvist på infotavle.
så disse ikke forhindrer brug af slæbestedet.

Forsikringsforhold
Det påhviler den enkelte bådejer at forsikre sin båd, trailer og bil. VB frasiger sig ansvaret for enhver skade
forvoldt på båd, trailer eller bil under søsætning og optagning.

Anvendelse af færgebro
Den genopførte ”Gamle Færgebro” er tiltænkt rekreative formål for alle besøgende i Virksund. Desuden
kan broen anvendes af ikke-overnattende gæster i både med en længde op til 6 meter. Der kan kun fortøjes
ved markerede pladser. Øvrige gæstende både henvises til Virksund Lystbådehavn.
Alle anvisninger er angivet på skilt nær ”Den Gamle Færgebro”.

