1. Ordensreglement
2. ORDENSREGLEMENT FOR HUMLUM BÅDELAUG
a. Humlum Bådelaug administrerer og vedligeholder Humlum lystbådehavn og tilstødende
arealer, som klubben lejer af Humlum Camping, jf. vedlagte kortrids over havnens arealer,
bygninger og faciliteter.
b. Nærværende ordensreglement finder anvendelse på hele Humlum Bådelaugs areal, jf. pkt.
1.1 med tilhørende kortrids.
c. Humlum Bådelaug, har adresse på Bredalsvigvej 5, og kan kontaktes på:
baadelaughumlum@gmail.com .
d. Bestyrelsen er ansvarlig for tildeling af bådpladser, drift og vedligeholdelse af de arealer,
som Humlum Bådelaug råder over, jf. om de enkelte bådebroer under pkt. 15.
e. Bestyrelsen udpeger en Havnefoged til at forestå det daglige opsyn med havnen.
Kontaktoplysninger på den udmeldte Havnefoged forefindes ved opslag på havnen.

3. BÅDPLADS
2.1.Både må kun anbringes på de anviste bådpladser eller midlertidigt på gæstepladser, som er angivet
med grønt fri-skilt.
2.2. Hvis en pladslejer skifter til en større båd eller skifter bådtype, skal bestyrelsen kontaktes. Bestyrelsen
beslutter herefter, om den større båd/anden bådtype kan være på den nuværende plads, eller om den
nuværende plads af bestyrelsen ikke findes optimal for den nye båd. Pladslejeren kan ikke forvente, at der
straks kan findes en ny plads til den større båd/anden bådtype og kan derfor risikere at komme på
venteliste.
2.3. Såfremt bestyrelsens vurdering af bådændringen iht. pkt. 2.2., medfører et skift i medlemskategori
(jolleplads/bro-plads), da skal pladslejeren tåle den deraf følgende kontingentændring.
2.4. Pladserne er forsynet med nummer og fri/optaget skilt. Vedligeholdelse af disse påhviler pladslejeren.
Nyt opt./fri skilt kan fås hos bestyrelsen.
2.5 Når båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal skiltet vendes til grønt, gerne med angivelse af
tilbagekomsttidspunkt, ligesom der skal gives besked til Havnefogeden om afsejlingstidspunkt og forventet
hjemkomst.
4. BÅDENE

3.1. Både, der anbringes i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tydeligt navn og
hjemhavn.
3.2. Medlemmer og gæstesejlere med både i Humlum Lystbådehavn skal som minimum have gyldig
ansvarsforsikring på båden. Der skal kunne forevises dokumentation for ikraftværende ansvarsforsikring
ved påkrav fra Havnefogeden (eller bestyrelsen)
3.3. Ved manglende tilsyn eller vedligeholdelse af både i Humlum Bådlaug, kan bestyrelsen pålægge
bådejeren at fjerne båden fra Humlum Bådelaugs arealer.
Efterkommes et sådant pålæg ikke, kan bestyrelsen foranstalte fjernelse af båden for ejerens regning.
3.4.Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støj.
3.5. Slæbejoller o.l. kan anbringes ved båden, for så vidt det kan lade sig gøre uden at genere andre både
eller rage ud i havnebassinet. Alternativt tages jollen på land og anbringes på vinteropbevaringspladsen.
5. BÅDVOGNE/STATIVER OG MATERIEL PÅ HUMLUM BÅDELAUGS AREALER.
a. Både og bådvogne/stativer, der står på vinterpladsen, samt andet materiel herunder fiskegrej, fiskekasser og andet, der henstår på havnens arealer, skal altid være mærket med
ejers navn og telefonnummer.
b. Både og bådvogne/stativer, samt andet materiel, jf. pkt. 4.1, der henstår på havnens
arealer, og som tydeligvis ikke benyttes, skal omgående fjernes efter påkrav fra
bestyrelsen. Sker det ikke, kan bestyrelsen iværksætte fjernelse af både, bådvogne/stativer
og/eller andet materiel for ejerens regning.
c.

Er både, bådvogne/stativer eller andet materiel, jf. pkt. 4.1, ikke mærket med ejerens navn
og telefonnummer, kan bestyrelsen foranledige både, bådvogne/stativer og materiellet
fjernet fra Humlum Bådlaugs arealer, uden at eventuel ejer kan kræve erstatning.

d. Diverse materiel, såsom fiskegrej og fiskekasser mv., må ikke henstå oplagret på Humlum
Bådelaugs arealer, da disse til stadighed skal fremstå pænt og ryddeligt. Det enkelte
medlem er forpligtet til at efterkomme eventuelle påtaler herom afgivet af enten
Havnefogeden eller bestyrelsen. Efterleves disse påtaler ikke, kan bestyrelsen iværksætte
fjernelse af materiellet for ejerens regning
4.5 Opbevaring af diverse fiskegrej mv. jf. pkt. 4.1 på de enkelte både, må alene ske, såfremt dette ikke
frembyder lugtgener mv. Eventuelle påtaler herom skal overholdes.
6. FORTØJNING AF BÅDENE
5.1. Både i Humlum Bådelaug skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere, der er af
god kvalitet og dimensioneret efter bådens størrelse og vægt.

5.2. Fortøjninger bør være forsynet med trækaflastere f.eks. i form af ”gummiben”, for at skåne havnens og
bådens materiel.
5.3. I tilfælde af, at en bådejer ikke har fortøjet sin båd forsvarligt, vil denne få en anmodning fra
Havnefogeden eller bestyrelsen, om at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Efterleves dette ikke,
forbeholder Havnefogeden/bestyrelsen sig ret til at påsætte fortøjninger og sende regningen for
fortøjningerne inklusive et gebyr for udført ulejlighed til bådejeren.
5.4. Bådejeren er forpligtet til at sørge for løbende og tilstrækkeligt opsyn med båden.
6. VINTEROPBEVARING OG BÅDE I HAVNEN I VINERSÆSONEN
6.1. Både må kun optages eller søsættes med kran fra havnens kranplads eller fra havnens slæbested,
begge førnævnte arealer er markeret på kortrids over Humlum Bådelaugs arealer.
6.2.Da Humlum Bådelaug, og dermed Humlum havn udelukkende består af såkaldte B-pladser
(sommerpladser), påtager Humlum Bådelaug sig intet ansvar af nogen art i forbindelse med både, der
måtte anvende havnebassinet i vinterperioden. Dvs. i perioden fra den 16. november til den 31. marts.
6.3.Såfremt både anvender havnebassinet i vinterperioden, gælder der et særligt skærpet krav til
bådejerens hhv. opsyn med- og fortøjning af båden. Endvidere skal det indskærpes, at både, der benytter
havnen i vinterperioden, alene må anvende den bro de har fået anvist af bestyrelsen. Anvendelse af andre
broer i vinterhalvåret end den af bestyrelsen anviste kan medføre eksklusion.
6.4.Enhver skade påført hhv. båden og/eller Humlum Bådlaugs materiel, herunder bådebroer mv., som
følge af anvendelse af havnebassinet i vinterperiode, jf. pkt. 6.2 og 6.3, påhviler den bådejer, der har
anvendt havnebassinet i vinterperioden.
6.5. Al betjening af klubbens materiel, sker på eget ansvar.
6.6. Havnefogeden/bestyrelsen er bemyndiget til at nedlægge forbud mod at en bådvogn/bådstativ, som
findes i dårlig stand, anvendes i forbindelse med optagning/søsætning
6.7. Når båden tages på land for vinteren, skal fortøjninger og øvrige løse genstande fjernes fra bådpladsen,
jf. pkt. 15 om bl.a. fjernelse af ”bro-sider”.
6.8. Løse effekter mv. skal straks efter brugen fjernes fra vinterpladsen og hjemtages eller anbringes efter
Havnefogedens/bestyrelsens anvisning.
6.9. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at have båden stående på land med masten monteret i
mere end en uge. Skulle der være et behov for en længere periode, skal det aftales med
Havnefogeden/bestyrelsen.

6.10. Bådvogne og bådstativer skal være forsynet med ejerens navn og telefon nummer.
7. FAST BEBOELSE I BÅDEN
7.1. Fast beboelse i båden er ikke tilladt.
8. AFFALD OG SØTOILET
8.1.Dagrenovation skal anbringes i containerne ved havnen.
8.2. Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i affaldscontainerne eller efterlades på havnen.
8.3. Problemaffald, som akkumulatorer, malingsrester, tomme malebøtter m.m. må ikke hensættes på
Humlum Bådelaugs arealer.
8.4. Udpumpning af toiletter må ikke ske i havnebassinet eller dets nærhed.
8.5. Fiskeafskær må ikke dumpes i havnebassinet eller i dets nærhed og skal, hvis det anbringes i havnens
affaldsstativer, være forsvarligt forseglet, således der ikke påstår lugtgener.
9. EL OG VAND
9.1. Såfremt man ikke enten 1) er betalende gæstesejler, eller 2) har betalt særskilt for strøm, må forbrug
af el og vand alene ske med måde, hvilket bl.a. vil sige, at man ikke må have tilsluttet strøm, når man ikke
er på båden.
Havnefogeden eller bestyrelsen udleverer strømmærke til påsætning af landkabel, når der er sket særskilt
betaling for strøm, påsat gæstesejlermærke har samme virkning.
9.2. En båd må ikke uden iagttagelse af pkt. 9.1 nr. 1), eller 2) være konstant tilsluttet landstrøm.
9.3. Hvis man ikke er omfattet af pkt. 9.1 nr. 1) eller nr. 2) må man kun anvende landstrøm til opladning af
batterier og til mindre forbrug, når man er i båden.
9.4 Forlader man båden med tilsluttet landstrøm, uden synlig tilladelse hertil, jf. pkt. 9.1, må man forvente
at strømmen vil blive afbrudt uden varsel. Eventuelle skader forvoldt ved en sådan afbrudt landstøm er
Humlum Bådelaug uvedkommende.
9.5. I det hele taget kan Humlum Bådelaug ikke drages til ansvar som følge af skader forårsaget af afbrudt
landstrøm, uagtet årsagen til, eller længden af den pågældende landstrøms-afbrydelse.
10. FÆRDSEL OG ANVENDELSE AF HUMLUM BÅDLAUGS AREALER

10.1. Alt færdsel på Humlum Bådlaugs arealer sker på eget ansvar. Kørsel og parkering må alene ske på
opmærkede arealer.
10.2. Midlertidig afspærring af arealer, som er foretaget af Havnefogeden eller bestyrelsen skal
respekteres.
10.3. Sejlads skal, i indsejling og i havnebassinet, ske ved lav fart og med behørig hensyntagen – alt i
overensstemmelse med god sømandskik.
10.4. Badning i havnebassinet fra bådebroer og moler er tilladt, men sker på eget ansvar, jf. dog pkt. 10.5.
10.5. Eftersom bådebroerne mellem de enkelte både, er tildelt de pågældende ved broerne fortøjede både,
er færdsel på broerne og badning herfra ikke tilladt, medmindre det sker efter aftale med de enkelte
bådejere placeret ved den pågældende bro.
10.6. Stenkast i havnebassinet og indsejlingen er strengt forbudt.
10.7. Sejlads med småjoller, små gummibåde, subborads mv. i havnebassinet er tilladt, men sker på eget
ansvar.
10.8.1. Anvendelse af kul-grill på Humlum Bådlaugs arealer må alene ske på de særligt indrettede
grillpladser. Disse er anført på kortrids over Humlum Havns arealer.
10.8.2. Anvendelse af gas-gill på og ved bådene er tilladt, men sker på bådejerens eget ansvar.
10.9.Hunde må ikke løbe frit. Det er enhver hundeejers pligt, såfremt en hund forurener på havneområdet,
at fjerne dette.
10.10. Efter kl. 23.00 skal støj i form af støjende sejlads, musik og højrøstet adfærd undgås. Påtale herom
fra havnens brugere, Havnefogeden eller bestyrelsen skal efterkommes omgående.
10.11. Alt brug af højtryksrenser på Humlum Bådlaugs arealer er forbudt.
10.12. Vedrørende bundmaling, så må der alene anvendes godkendte bundmalings-typer, ligesom alt
bundmalingsarbejde, der udføres på Humlum Bådelaugs arealer, skal ske med behørigt udlagt underlag (fx
presenning).
11. HUMLUM BÅDELAUGS MATERIEL
11.1 Humlum Bådlaugs værktøj må ikke fjernes fra havnens arealer uden aftale med Havnefogeden eller
bestyrelsen.

12. OPHØR AF MEDLEMSSKAB
12.1 Når et medlemskab af Humlum Bådelaug ophører, skal medlemmet aflevere bådplads,
vinteropbevaringsplads og havnens arealer i øvrigt, ryddet for det pågældende medlems materiel mv., jf.
endvidere pkt. 15 om bådebroer.
13. ANVENDELSE AF SLÆBESTED
13.1. Betaling for anvendelse af slæbestedet betales til Havnefogeden, der findes i receptionen på Humlum
Camping.
13.2. Brug af slæbestedet sker på eget ansvar.
13.3. Brugerne af slæbestedet skal være agtpågivende ved brug af slæbestedet og vil blive holdt ansvarlige
for skader på de i havnen beliggende både og på havnens materiel/bådebroer mv., som følge af skader
forvoldt i forbindelse anvendelse af slæbestedet.
13.4. Det indskærpes at slæbestedet alene må anvendes til søsætning af både, der er omfattet af en
ikraftværende ansvarsforsikring, jf. pkt. 3.2.
14. GÆSTESEJLERE
14.1. Humlum Bådelaug byder gæstesejlere velkommen. Gæstesejlere kan benytte såvel Humlum
Bådelaugs faciliteter og faciliteterne beliggende på Humlum Camping.
14.2. Gæstesejlere kan lægge til ved de markerede gæstepladser eller på de med grønt markerede pladser.
Dog kan gæstesejleren blive mødt med besked om at forhale til anden plads i forbindelse med
gæstesejlerens henvendelse til Havnefogeden iht. pkt. 14.3.
14.3. Gæstesejlere skal straks ved ankomst til Humlum Bådelaug henvende sig til Havnefogeden, i
receptionen på Humlum Camping. Her betales havnepenge, og der udleveres gæstemærke til at sætte på
båden. Ligesom gæstesejleren her får anvist en plads.
14.4. Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra Havnefogeden eller bestyrelsen, samt overholde det
nærværende ordensreglements anførte bestemmelser, jf. her navneligt pkt. 3.2, pkt. 9 og pkt. 10.
15. BÅDEBROER
15.1. Da de enkelte bådebroer mellem de enkelte både, tilhører de pågældende ved broerne fortøjede
både, jf. pkt. 10.4, er bådejerne ved de enkelte bådebroer forpligtet til at bekoste og sikre, at bådebroerne
til stadighed fremstår i velvedligeholdt og forsvarlig stand.

15.2. Manglende overholdelse af pkt. 15.1, vil blive påtalt af bestyrelsen, via meddelelse af et påkrav om
senest 1 måned efter påkravets afgivelse, at have fået bragt bådebroen i forsvarlig velvedligeholdt stand.
15.3. Ved manglende overholdelse af et i medfør pkt. 15.2 meddelt påkrav, vil bestyrelsen uden yderligere
varsel igangsætte udbedring af bådebroen for bådejerens regning.
15.4. Bådebroer med monteret ”bro-sider”, skal have disse fjernet senest den 15. november, ligesom ”brosiderne” tidligst må genmonteres næstkommende 15. marts.
15.5. Såfremt bådejeren ikke overholder indholdet af pkt. 15.4, og dette måtte medføre skader på
bådebroen, da er den pågældende bådejer forpligtet til at udbedre og bekoste de skete skader på
bådebroen, således denne fremstår i velvedligeholdt stand senest 1. måned efter bådejeren er blevet mødt
med et påkrav herom fra bestyrelsen.
15.6. Hvis bådejeren ikke har indrettet sig efter pkt. 15.5, kan bestyrelsen uden yderligere varsel lade
bådebroen istandsætte for bådejerens regning.
15.7. I øvrigt henvises til vedtægternes pkt. 6.3, om indbetaling af depositum i forbindelse med tildeling af
en ”bro-plads”
15.8. I det omfang og takt bådlauget ønsker at tilbagekøbe de enkelte broer – hvilket forventes at ske over
de kommende år – da er bådlauget forpligtet til at anvise en anden bro (ofte den samme blot nyrenoverede
bro) i mindst samme stand, som den bro man havde, ligesom der i forbindelse med et tilbagekøb vil blive
foretaget et brosyn med henblik på at afgøre om og i givet fald hvor meget af broejerens depositum, der
skal tilbagebetales i forbindelse med tilbagekøbet.
16. STANDADREGLEMENTET FOR LYSTBÅDE
16.1. Udover nærværende ordensreglement er Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om
Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«, der er hhv.
optrykt i Den Danske Havnelods, og er opslået på havnen, gældende for Humlum Bådelaugs arealer.
17. BORTVISNING
17.1 Overtrædelse nærværende ordensreglement, eller standardreglementet for lystbådehavne, jf. pkt. 16,
kan medføre bortvisning fra Humlum Bådelaugs arealer.
17.2 Hvis bådejeren tillige er medlem af Humlum Bådelaug og nægter at efterkomme Havnefogedens eller
bestyrelsens anvisninger, henvises til vedtægternes pkt. 5.3 angående eksklusion.
Nærværende ordensreglement vedtaget den 29/10- 2021.

