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BRUG AF KLUBHUSET   

Åbningstider: Sommer Vinter 

Toiletbygning Hele døgnet Låst 

Klubhus Hele døgnet Låst 

Sommeren er defineret som sejlsæsonen, der strækker sig fra 
standerhejsning til standernedhaling.  

Nøgle     Som medlem kan du anskaffe dig en nøgle hos Havnefogeden. Pris for nøglen og 
havnekontorets åbningstider fremgår af hjemmesiden. Kode til toiletter fås hos 
havnefoged. 

Vinterhane Vandhane til vinterbrug er placeret udenfor ved døren til Værkstedet, og er 
åben hele året. For at undgå frostsprængning, skal slange skrues af straks efter 
brug. 

Værksted Her findes diverse materiel og værktøj til brug på havnen, automat for  
drikkevarer samt HFI-relæ og sikringer. 

Klublokaler Husets primære funktion er at fungere som rammen om JSK, JKK og BKM-
arrangementer og som det naturlige samlingssted for medlemmernes sociale 
samvær. 

Desuden kan huset mod et gebyr lånes af medlemmerne til private fester. De 
nærmere regler herfor fremgår af hjemmesiden. 

I lokalerne må der kun opbevares effekter, der tilhører JSK, JKK og BKM. 

Overskydende borde og stole, redningsveste og øvrige effekter skal placeres så 
brugen af huset ikke generes. Se plan for opstilling af borde på opslagstavle. 

Køkken Tilberedning af varm mad er ikke tilladt. Der må ikke efterlades snavset service. 
Brugt service skal vaskes op.   

Varme Opvarmning af klubhuset sker med en varmepumpe. I fyringssæsonen skal 
døren ud til toiletrummet holdes åben. Varmestyring sker ved henvendelse til 
havnefoged. 

Rygning Klubhuset er røgfri område. Det er tilladt at ryge ude under overbygningen, 
askebægere skal tømmes i zinkspand. 

Sikkerhed Kaffemaskine, elkedel, ovn osv. Skal være slukkede. Uden for åbningstiden låser 
sidste medlem med nøgle når han/hun går. 

Rengøring Rengøring påhviler delvis medlemmerne, idet der kun fra foreningernes side 
bliver gjort rent en gang om ugen. Hold derfor orden og ryd efter brug.  

 Lånere af huset til private fester, skal selv rengøre efter sig. Gulvet vaskes.  

Husdyr Hunde er velkommen i klubhuset, men må ikke være til gene for andre 
tilstedeværende. 

Førstehjælp Førstehjælpskasse findes i klubhuset ved toiletdøren og i værkstedet indenfor til     
højre.     Februar 2022 
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TEKST TIL HJEMMESIDEN: 

Husets primære funktion er at funger som rammen om 
arrangementer afholdt af Bådelauget, Sejlklubben og Kajakklubben 
og som det naturlige samlingssted for medlemmernes 
sociale samvær. 
Desuden kan huset mod et gebyr lånes af medlemmerne til private 
fester. De nærmere regler herfor fremgår af hjemmesiden. I 
lokalerne må der kun opbevares effekter, der tilhører JSK, JKK og 
BKM.  

Åbningstider Sommer Vinter 

Toiletbygning Hele døgnet Låst 

Klubhus Hele døgnet Låst 

 


