HOU KAJAK KLUB.
Ordensreglement.
Det er medlemmernes pligt til enhver tid at sørge for, at der overalt på Kajakhusenes område
opretholdes god orden og renlighed. Ethvert medlem må huske på, at man er medejer af
klubben og derfor skal behandle alt materiel, inventar og lignende med stor omhu, ligesom et
medlem ikke må foretage sig handlinger, der er til gene for klubkammerater.
Ethvert frigivet medlem skal mod udfyldelse af nøglekontrakt og et depositum på kr. 400,erhverve sig en nøgle til Kajakhusene. Ikke frigivne medlemmer har adkomst til Kajakhusene,
når ansvaret for adgangen og dette reglements overholdelse er aftalt med et frigivet medlem. I
øvrigt gives følgende regler:
§1

Alle effekter, som et medlem opbevarer i Kajakhusene, skal være anbragt fortrinsvis i
den private kajak, hvis en sådan henligger i Kajakhusene. Alt materiel skal være mærket
med nr. og navn. En privat kajak skal være opført i klubbens kajakfortegnelse med sit
nummer.

§2

Det må kun være det antal personer i en kajak, som den er beregnet til.

§3

Det er tilladt, at et frigivet medlem tager en gæst med på én prøvetur i lokalt farvand.
Det foregår i både godkendt af bestyrelsen.

§4

Medlemmer har pligt til at føre personligt rokort, der inden hver rotur påføres dato,
afgangstid og kajakkens nummer og efter roturen påføres turmålet, antal roede km og
totalt antal roede km.

§5

Når en roer kommer hjem bæres kajakken op til Kajakhusene, skylles i fersk vand,
aftørres og lægges på plads. Der skal være rent under sæderne. Lugedæksel tages af og
lægges i cockpit.

§6

Stk. 1 Enhver beskadigelse af huse, inventar eller materiel medfører fuld erstatningspligt
medmindre bestyrelsen anser skaden for hændelig.
Bemærk: Enhver beskadigelse af materiel som påføres dette på private ture i fremmed
rofarvand medfører som hovedregel fuld erstatningspligt.
Stk. 2 En klubkajak som transporteres på biltag skal, udover normal surring, have en
surring fra stævn til bilens forreste trækkrog.
Stk. 3 Når en kajak er meldt beskadiget må den ikke benyttes før materieludvalget har
sagt god for eventuel videre (midlertidig) benyttelse, indtil reparation kan finde sted.
Stk. 4 Sker der skade på klubbens materiel skal skadevolderen umiddelbart vedkende
sig skaden og anmelde denne på et skadekort, som vedhæftes under kajakkens nummer i
bådprotokollen, og samtidig skal vedkommende underrette materieludvalget.

§7

Forslag og klager skal indgives skriftligt til klubbens formand.

§8

Ethvert medlem, der aflåser Kajakhusene, og altså forlader klubben, er ansvarlig for at
Ordensreglementet med hensyn til materiellets behandling etc. er overholdt. F.eks.
kontrollerer medlemmet at kajakker er aftørrede og hænger i stropper, og at andet
materiel er stillet/hængt på plads, lugedæksel taget af kajakkernes stuverum for
udluftning etc.

§9

Børn, unge og eventuelle gæster, som et medlem ønsker at have med på klubarrangerede
ture, skal være klubmedlemmer såfremt klubbens kajakker og grej benyttes af disse.

§ 14 Medlemmer skal gøre sig bekendt med de af bestyrelsen til enhver tid fremlagte
bestemmelser og informationer i Kajakhusene.
§ 15 Klub- og private kajakker har plads i kajakreolerne som bestyrelsen har anvist. Enhver
ændring/ pladsbytteri og anden disposition skal forud være godkendt af bestyrelse.
§ 16 Overskydende pladser i kajakhusene udlejes mod udfyldelse af bådhuskontrakt til privat
brug i henhold til venteliste.
Reglerne i bådhuskontrakten supplerer reglerne i dette reglement. Pris for en plads i
bådhusene fastsættes på generalforsamlingen. Betaling skal ske med det ordinære
kontingent.
§ 17 Til private ture kan klubkajakker reserveres max. 8 dage i forvejen. Der kan disponeres
over kajakken i 48 timer. Reservationer skal noteres i reservationsprotokollen. Kajakker
til ture i fremmed farvand reserveres med "sejlplan". Ved reservation går klubture forud
for private.
Klubkajakker kan kun anvendes på klubferieture, som udbydes åbent til klubbens
medlemmer i kajakhusene, ved brev, e-mail, opslag og lign.
NB Husk venligst at ” tyveri” af kajakker og materiel fra aflåst Kajakhus ikke er
forsikringsdækket, hvis ikke der er synlige tegn på indbrud. Pas derfor godt på din
nummererede nøgle/kode.

