ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MARIEBORGS BÅTKLUBB
1. Sjösatta båtar skall vara förtöjda. Skador som orsakas av bryggan
eller närliggande båtar på grund av dålig förtöjning skall ersättas
av den ansvarige båtägaren.
2. Alla båtar skall vara förtöjda med aktern mot bryggan och angjorda
med två fånglinor i aktern och en i fören. Linan i båtens för skall
vara 2–3 meter lång då den är förtöjd i bojen.
3. Den 1 juni skall alla båtar vara i sjön. Bojstenen skall rättas till
efter vintern.
4. Upplagda båtar skall läggas på därför avsedd plats med aktern mot
gångvägen och ej mer än 75 cm utanför båtställningen.
5. Båten skall tas upp innan isen har lagt sig eller

senast den 1

december.
6. Sjöboden och bryggan får ej lämnas olåst vid något tillfälle. All
materiel skall vara märkt med ägarens medlemsnummer. Omärkt materiel
kommer att bedömas som obehörig.
7. Sjöboden får ej användas som förvaringsplats för förbrukat materiel
eller användas som avstjälpningsplats för skräp eller sopor. Det
åligger var och en att hålla städat och snyggt i sitt fack. Alla
redskap skall vara snyggt placerade i därför avsedda bås mot golv
eller vägg.
8. Medlemmarna har skyldighet att vara behjälpliga med att hålla
obehöriga borta från sjöboden, bryggan och uppläggningsplatserna.
9. Nyckelinnehavare ansvarar för att nycklar ej utlånas till obehörig
person.
10.Brännbara vätskor utöver originaltanken får inte förvaras i
motorrummet. Styrelsen har rätt att avlägsna extra bensindunkar som
står i motorrummet. Allt detta på grund av stor brandrisk. All bensin
i motorrummet och övriga utrymmen skall tas bort under
vintersäsongen.
11.Biltransporter till Båtklubben får endast ske via vägen från Ågesta
brofästet. Transport med eller utan båtsläp skall ske sakta och lugn
körning så ej gå trafikanter mm störs. All transport med bil på
gångväg sker på egen risk.
12.Alla årpar ska bindas ihop tillsammans och läggas på sin avsedda
plats. Åror som ej är hopbundna kan styrelsen ta bort från
ställningen.
13.Båtar ska målas med av godkända färger, dvs bottenfärg för insjöar.
14.Vid borttagning av ej godkänd färg (till exempel gammal bottenfärg
för Östersjön) ska regler enligt Miljökontoret följas.
15.Alla nya medlemmar ska visa upp sin båt för styrelsen för godkännande
avseende storlek. Den rekommenderade storleken är 4,4m längd och
1,45m bredd.

Dessa ordningsföreskrifter fastställdes av årsmötet den 14 april 1977 med
ändring den 31 mars 2004, den 9 april 2008, den 12 april 2017 samt den 19
november 2020.
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