
Klubhusudvalget – januar 2020 

JSK - Jægerspris Sejlklub BKM - Bådelauget Kignæs Mole 
 

 

Udlån af Klubhus til Medlemmer 
 
 
1. Jægerspris Sejlklub og Bådelauget Kignæs Mole har førsteret til brug af huset til 
klubrelaterede arrangementer. Huset kan derfor ikke udlånes, hvis JSK eller BKM har 
reserveret det til et arrangement. Der skal foretages reservering 6 mdr. før afholdelse. JSK 
foretager reservering inden 3 mdr. før sejlsæsonens start.   
Kalenderen, der hænger i klubhuset bliver løbende opdateret med fastlagte arrangementer. 
Notering på kalender må kun foretages af havnefogeden. 
 
2. Kun medlemmer af JSK eller BKM kan låne huset og kun til medlemmets private 
familiesammenkomst for: 
- Medlemmet selv 
- Ægtefælle eller samlever 
- Husstandens hjemmeboende børn 
Klubhuset kan ikke lånes til ungdomsfester. 
 
3. Reservation: Man kan til enhver tid blive noteret til en bestemt dato. Man vil dog tidligst 6 
måneder før få endelig besked, i sejlsæsonen tidligst 3 måneder før den reserverede dato.  
Huset reserveres hos havnefogeden 
mobil: 24 63 84 78  Email: info@kignaeshavn.dk 
 
Ved reservation skal oplyses lånerens : 
- Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og medlemsnummer 
- Årsag til lejemål. 
 
 
4. Lånetiden udgør max. et døgn fra kl. 12:00 på lejedagen til kl. 12:00 næste dag. 
Opstilling, borddækning, oprydning og rengøring udenfor lejeperioden må foretages uden at 
forvise andre medlemmer fra klublokalerne. 
 
5. Låneren skal selv sørge for oprydning/rengøring inden lejeperiodens afslutning. 
Klubhuset skal afleveres i samme stand, som det er modtaget.  
 
6. Toiletterne skal altid være åbne for andre medlemmer og havnens gæster under et privat 
arrangement, adgang sker via yderdøren i toiletbygningen. 
 
7. Prisen for et døgns brug er fastsat til 1200,- kr.  Ved åbent hus arrangementer for alle 
havnens brugere opkræves ikke betaling. 
 
8. Betaling skal ske til BKM via girokort, som fremsendes sammen med brugsanvisning til 
Klubhuset og skal betales inden datoen for leje af huset. 
 
9. Lån af huset i to sammenhængende døgn er kun muligt i helt specielle tilfælde og kun 
med en særskilt dispensation foretaget af klubhusets styregruppe. 
 
  


