Administrationsgrundlag for Delområde 5-IV
Udlejning af jolleplads.
Jollebroen ejes af Virksund Borgerforening men administreres af styregruppen for jollebro, slæbested,
færgebro og stejleplads.
Det skal tilstræbes, at pladser ved jollebroen kun udlejes til medlemmer af Virksund Borgerforening.
Både aktive og passive medlemmer kan leje jolleplads.
Ønsker ingen i Virksund Borgerforening at leje jolleplads, kan de udlejes til alle.
Jollepladser kan kun lejes for 1 sæson. Gældende fra 1/3-1/11.
De medlemmer der ønsker at leje/genleje en jolleplads skal tilkende give dette senest 1 januar.
Dette sker på mail til: virksundjollehavn@hotmail.com eller til bestyrelsesmedlem med ansvar for jollehavn.
Faktura for bådplads bliver tilsendt og bedes betalt senest 1 februar.
Pladserne bliver fordelt inden sæsonstart 1 marts.

Retningslinjer for tildeling af bådpladser ved Virksund jollebro.
Nuværende beboere i helårshuse har ret til én bådplads pr. husstand.
Ønskes retten ikke udnyttet har man stadigvæk ret til én bådplads igen året efter.
Det er beboerne i helårs lejebolig, som har retten til bådpladsen, ikke ejeren.
Rækkefølgen for tildeling af bådpladser er følgende:
1. Medlemmer både aktive og passive.
2. Øvrige.

Årskort: 500.Årskort: 1.000.-

Fremleje.
Hvis man ikke ønsker at anvender sin jolleplads, fremlejes denne til andre. Administrationen af denne
fremleje varetages af jolleudvalget og kan kun foregå for 1 sæson, herefter bortfalder retten til pladsen.
Både helårshuse og øvrige, som ønsker at fremleje, skal betale for pladsen.

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. Virksund Borgerforening frasiger sig ansvaret for
enhver skade forvoldt på båden mens den er fortøjet ved jollebroen.

Vedligeholdelse/renholdelse.
Det påhviler jolleudvalget at vedligeholde jollebroen.
Det påhviler plads lejer at renholde y-bom / bro omkring den enkelte plads.

Fortøjning.
Det påhviler lejeren at sikre forsvarlig fortøjning og effektive fendere, så bro, y-bomme og nabobåde ikke
tager skade. Eventuelle omkostninger på havne anlægget grundet manglende af fendring/ dårlig fortøjning
bliver pålagt pladslejer.

Anvendelse af slæbested.
Slæbestedet ejes af Virksund Borgerforening men administreres af styregruppen for jollebro, slæbested,
færgebro og stejleplads.
Alle som ønsker at benytte slæbestedet betaler kr. 50.- pr gang eller kr. 250.- for et årskort.
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.

Færdsel og ophold.
Alt færdsel og ophold på havne anlægget sker på eget ansvar.

