Haderslev Sejl-Club
Siden 1899

Regler m.m. for HSC’s jolleplads ved Haderslev Søsportscenter
Jollepladsen omfatter græsarealet øst for Haderslev Søsportscenter, Damstien 28, 6100 Haderslev.
Arealet er forbeholdt HSC’s sejljoller og ledsagebåde samt HSC medlemmers private sejljoller.
Joller henlagt på pladsen SKAL som minimum være dækket af en ansvarsforsikring. Dokumentation
for forsikring skal fremvises på forlangende.
Jollerne skal generelt være rigget klar til sejlads i perioden fra HSC’s standerhejsning og til HSC’s
standernedtagning (HSC’s hovedstander på Sydhavnsvej 1F).
Der betales et årligt gebyr for at have en privat jolle liggende på jollepladsen på kr. 200,/jolle/senior og kr. 0,-/jolle/junior. Beløbet opkræves af HSC’s kasserer.
Evt. vinteropbevaring på pladsen efter nærmere aftale samt anvist plads af HSC’s jolleudvalg.
Gebyr kr. 0.
Ikke mere end èn (1) jolle/medlem. I særlige tilfælde kan en ekstra plads tildeles efter ansøgning til
jolleudvalget.
Retten til at have en jolle liggende på pladsen er betinget af, at ejeren/brugeren er aktiv medlem
af HSC.
Ejere/brugere, der tildeles en jolleplads, forpligter sig til at indgå i de aktiviteter, der fra tid til
anden foregår omkring renhold og oprydning på jollepladsen samt isætning og optagning af
flydebroerne.
Jolleejere/-brugere er ansvarlige for, at jollen altid er forsvarligt tøjret, når den står på land. Dette
inkluderer ansvaret for, at tøjringsarrangementet er intakt og har den fornødne styrke.
Joller, som henligger på pladsen i mere end 14 dage uden behørig tilladelse, eller hvor
betingelserne ikke efterleves, vil uvarslet kunne flyttes til HSC’s landareal på Sydhavnsvej, hvor
betaling jf. HSC’s normale takster må påregnes.
Ovennævnte regler administreres af HSC’s jolleplads-udvalg.

Jolleplads-udvalget består af:




HSC’s ungdomsudvalgsformand
En repræsentant for seniorjollesejlerne udpeget af HSC’s bestyrelse. Denne er samtidig
daglig kontaktperson for HSC’s jolleplads
HSC’s næstformand eller HSC repræsentant fra Søsportscenterets bestyrelse

Jolleplads-udvalget nedsættes hvert år senest 14 dage før HSC’s standerhejsning og på initiativ af
ungdomsudvalgsformanden, der også indkalder til minimum to årlige møder:
1. Et møde senest 14 dage inden HSC’s standerhejsning (hovedstander)
2. Et møde senest 14 dage inden HSC’s standernedtagning (hovedstander)

Jolleplads-udvalgets opgaver:





Godkendelse og tildeling af plads på jollepladsen
Godkendelse og evt. tilsagn om ekstra plads (nr. 2 jolle)
Evt. plan for forbedring af pladsforholdene
Fastsættelse HSC oprydningsdage

Ovennævnte er vedtaget af HSC’s bestyrelsen den 31. aug. 2016

Erik Ejlertsen
Formand for HSC

