
REGLEMENT  

- for benyttelse af jollepladsen 

  

 For at have en jolleplads skal du være aktivt medlem af Frederikssund Sejlklub eller Marbæk Sejl- 

og Motorbådsklub, samt have betalt dit medlemskontingent.  

 Der kan ikke anvises plads til både større end: længde 20 fod (6,1 m) og bredde 6 fod (1,85 m). 

Større både henvises til havnens øvrige faciliteter. Der findes et begrænset antal pladser for specielle 

både med bredere mål – som mindre katamaraner. For disse pladser er den maksimale bådbredde 3 

meter. Der kan i særlige tilfælde efter aftale benyttes 2 pladser til én jolle, hvorved der betales for 

begge pladser. 

 Alle både skal minimum være ansvarsforsikret, enten over familieforsikringen eller en selvstændigt 

tegnet bådforsikring.  

 Pladser kan lejes enten for sommeren på land, for vinteren på land eller for sommeren i vandet. 

Du skal i sommerperioden være aktiv bruger af den båd, der ligger på den plads, som du har lejet.  

 Klubben forbeholder sig ret til at afslå at forny lejeaftaler for pladser, der i det foregående år ikke er 

blevet benyttet til aktiv sejlads.  

 Du skal placere det udleverede FD-klistermærke med årstal på et synligt sted på det materiel, du har 

betalt pladsleje for. 

 Du skal deltage i jollepladsens vedligeholdelse og holde din plads ryddelig og fri for det værste 

ukrudt og affald.  

 Ved pladserne i vandet må kun anvendes ankringsgrej, der let kan bjærges igen med håndkraft, når 

pladsen afgives.  

 Pladsleje for det kommende år aftales ved henvendelse til jollepladsens administrator inden 1. april 

(se klubbens hjemmeside).  

 Lejeperiode for sommerpladser: 1. maj til 31. oktober. 

 Lejeperiode for vinterpladser: 1. november til 30. april.  

 Den dag lejeperioden ophører skal pladsen være ryddet, med mindre der er lavet aftale for den 

efterfølgende periode.  

 

 Aktuelle priser for pladsleje:  

o Kajakker på stativ kr. 300,-  

o Større joller/trailere/stativer m.v. kr.550,-  

o Pladser i vandet kr.900,-  

o Vinterplads på land kr. 350,- 

Pladser skal bestilles i perioden 1.1 til 1.4. Klubben forbeholder sig retten til at ændre disponeringen af 

pladserne, men ønsker om genleje af plads vil imødekommes videst muligt. 

Aktive juniorer i Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcentret har normalt fortrinsret til ledige pladser.  

 

Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre en påtale, og kan føre til en eksklusion af sejlklubben, hvis 

klubbens påbud ikke følges.  

  

For at få pladsen til at fungere hensigtsmæssigt er det nødvendigt, at den bliver ryddet for alle 

uvedkommende både og stativer inden den 1. maj.  

Både som henligger efter denne dato uden særlig aftale med jollepladsadministratoren eller er mærket  

om tilhørsforhold, vil enten blive indleveret som hittegods eller hensat på offentligt område, dvs. uden for 

havnens område. Stativer og andet uden mærkning vil blive fjernet som affald.  

 

Bestyrelsen 


