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Klubhusreglement.

I klubhuset er der kun adgang for medlemmer af Dragør Bådelaug og deres gæster, samt gæstesejlere fra andre
søsportsklubber.

Det er alle medlemmers og gæsters pligt at sørge for god orden og ansvarlig opførsel såvel i klubhuset, som på
havnen. Det er ikke tilladt, at medbringe og nyde egne drikkevarer i klubhuset, (gælder ikke ved udlån).

Snavset arbejdstøj og vådt sejlertøj (herunder støvler og træsko) anbringes i garderoben før klubhuset benyttes.

Husets installationer, inventar, service, opvaskemaskine samt ovn og mikroovn skal behandles med omhu. Efter
brug skal ovennævnte rengøres og bringes på plads. Emballage og tomme flasker anbringes i hhv. skraldespand
og flaskecontainer.

Det er brugerens pligt at rapportere eventuelle fejl og skader til den ansvarlige for udlån.

Klubhuset kan udlånes til Bådelaugets medlemmer til private arrangementer, når dette ikke falder sammen med
foreningens klubhusarrangementer. Ofelia indgår ikke i lånet. 

Ved et medlems lån af klubhuset, skal følgende punkter efterkommes:
• Max. antal gæster i klubhuset  er 50.
• Det er ikke tilladt, at opstille og bruge højtalere udendørs.
• Det er ikke tilladt, at opstille telte på udearealet ved klubhuset eller på græsarealerne.

Det er ikke tilladt medlemmerne at genudlåne huset til familie eller venner.

Låneren betaler et bidrag til klubhusets drift og vedligeholdelse. Bidragets størrelse foreslås af bestyrelsen og
det fremgår af det budget, der fremlægges for generalforsamlingen.

Medlemmerne af bestyrelsen kan, én gang i kalenderåret, låne klubhuset uden at betale drifts- og
vedligeholdelsesbidraget.

Eventuelle skader på bygning og inventar erstattes til dagspris.

Anmodning om reservation af klubhuset til møder og andre arrangementer rettes til den ansvarlige for
klubhusudlån.

Det er lånerens pligt at lukke vinduer, slukke lys, sætte varmepumpen på 16°, og slukke for el-panelerne. Slå
tyverialarm til samt låse alle døre, når huset forlades.

Det er medlemmernes pligt og ansvar, at klubhusreglementet overholdes.

Dragør Bådelaug ønsker jer rigtig god fornøjelse.

NB. Aflevér huset som du selv ønsker at modtage det!
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