HUSREGLEMENT FOR EGENSE SEJLKLUB!
Pkt. 1

Huset må KUN benyttes af havnens medlemmer og dennes husstand
samt gæstesejlere. Der kan dog dispenseres fra denne regel med
godkendelse fra bestyrelsen, hvis arrangement eller kursus er til
fælles gavn for klubben og / eller dens økonomi.

Pkt. 2

Der er TOTAL rygeforbud i hele huset. (Gælder også på toiletterne)

Pkt. 3

Afholdelse af fester og diverse arrangementer SKAL ske i samråd,
og KUN med tilladelse fra den til enhver tid siddende bestyrelse.

Pkt. 4

Det er under ingen omstændigheder muligt at låne eller leje
klubhuset til afholdelse af private arrangementer.

Pkt. 5

Det påhviler ethvert medlem, at rydde op efter sig selv og være med
til at der ryddeligt og rent i klubhuset.

Pkt. 6

Det er ikke tilladt at færdes i klubhuset iført ” beskidt og vådt ”
olieregntøj / alm. regntøj eller waders.

Pkt. 7

Det er under ingen omstændigheder tilladt at overnatte i klubhuset
uden tilladelse fra bestyrelsen. (Krav fra brandmyndighederne)

Pkt. 8

Alle udleverede ” nøgler ” til klubhuset er personlige og må ikke
udlånes eller overdrages til andre personer.

Pkt. 9

Kæledyr må ikke medbringes i klubhuset.

Pkt.10

Enhver henstilling eller påbud fra et bestyrelsesmedlem eller fra
havnefogeden, der vedrører brug eller opførelse i klubhuset skal
efterleves. Hvis man ønsker at klage over en henstilling, kan dette
ske skriftligt til bestyrelsen som vil behandle sagen hurtigst muligt.
Overtrædelse at et eller flere af de ovenstående punkter kan
medfører udelukkelse for brugen af huset, eller i gentagne eller
grove overtrædelser fører til eksklusion af klubben. Dette er fordi
overtrædelse af nogle af punkterne er i direkte strid med loven og i
nogle tilfælde vil en overtrædelse kunne betyde en reducering eller
helt fratagelse af tilskud ydet til Egense Sejlklub.
Hvis alle efterlever disse 10 ” bud ” kan vi helt sikkert bevarer vores
unikke klubhus som nyt i mange år fremover.
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