
 

Havnereglement for Egense Sejlklub. 

Punkt 1: Ophold og færdsel. 

Ophold og færdsel i havneområdet sker på eget ansvar og risiko. Kørsel på bådebroer og dækværk 

(volde) er ikke tilladt – Køretøjer henvises til parkeringspladsen. Oplægning af både, grej, pæle, 

hyttefade og lignende skal ske efter havnefogedens/bestyrelsens anvisning. 

• Badning i havnebassinet og sejlrenden er forbudt. 

• I dagtimerne er der offentlig adgang til havnen 

• Børn under 12 år har kun adgang ifølge med en voksen. 

• Havneudvalgets anvisninger skal følges 

Punkt 2: Havnens benyttelse. 

Havnen må kun benyttes af både med gyldig registrerings mærke (Stander). Både uden registrerings 

mærke, der anløber havnen, søsættes eller optages (trailer både) skal betale gæsteleje. 

Både der henlægges i havneområdet uden aftale med havnefogeden/bestyrelsen, fjernes uden varsel 

for ejers regning og risiko. 

Punkt 3: Anvisning af pladser (tildeling). 

Bådpladser anvises mod forevisning af kvittering for betalt medlemskontingent, pladsleje og 

ansvarsforsikring. 

Ved anvisning af pladsen skal båden forsynes med registreringsmærke (stander). 

Bådpladser må ikke udlånes. Ved langturssejlads (ferieture) skal pladsen meddeles ledig til 

havnefogeden af hensyn til gæsteudlejning. 

Både må kun anbringes på den anviste plads, men bådejere må acceptere flytning til anden plads, 

såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendigt. 

Både der anbringes i havneområdet skal være sødygtige og være i forsvarlig stand.  

Fald, liner, m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse. 

Punkt 4: Fortøjninger. 

Både med pælepladser skal som minimum være fortøjet med 2 for trosser og 2 agter trosser, 

fortøjningerne skal være af god kvalitet og i en forsvarlig dimension. For jollers vedkommende vil 

det sige tovværk ikke under 12 mm og for større både ikke under 14 mm. Båden skal være forsynet 

med 2 fender i hver side og fenderne skal være dimensioneret efter bådens størrelse. Klamper, 

kroge og lignende skal anbringes på indersiden af fortøjningspælen i pladsenes længderetning. 

Når båden ikke er i havn, skal fortøjningerne være forsvarligt ophængt på flydebroen og 

fortøjningspælene. 

Bådejere er forpligtiget til at sørge for jævnligt tilsyn med båden, dens fortøjninger og pæle. 

Slæbejoller og lignende skal anbringes ved bådene således at dette ikke er til gene for andre. 



 

Slæbejoller kan eventuelt anvises plads ved jollebroen mod betaling af jollepladsleje. Slæbejolle 

max. 2,60 m. (Vedtaget 29/1 2005 på generalforsamling). 

Punkt 5: Gæstesejlere. 

Gæstesejlere anvises pladser mod betalig af gældende gæsteleje, der beregnes pr. døgn. Ved flere 

dages ophold i havnen opkræves gæstelejen forud. Såfremt gæstesejlere har fået anvist hjemhørende 

plads, skal forhaling ske såfremt hjemkommende båd kræver dette. Gæste både må ikke 

forlades/efterlades uden aftale med havnefogeden. 

Punkt 6: Generelt. 

Sejlads i havnebassin og sejlrende sker efter de almindelige søvejsregler og med en fart afpasset 

efter forholdene, dog max. 3 knob. 

Sejlbåde under sejl bør vise hensyn ved sejlads i bassinet og renden. Unødig opspeeding og kørsel 

af motorer samt prøvesejlads i bassinet er forbudt. 

Kørsel med larmende lade generatorer eller bådmotorer for opladning af batteri, skal begrænses til 

et absolut minimum (ca. 10 min.) og skal fortrinsvis finde sted i tidsrummet kl. 9.00-11.00 samt kl. 

15.00-18.00. 

Der skal herske ro og orden i havneområdet. Råbene og usømmelig adfærd er forbudt. Selskabelige 

sammenkomster i bådene tillades i det omfang det ikke er til gen for andre. Der skal udvises godt 

kammeratskab i alle forhold – så dæmp radioen, walkie-talkien, VHFéren, m.m. 

Både må ikke henstå på landplads efter 1. juni uden særlig aftale. 

Al skade på havnens faciliteter, samt de i havnen værende både skal uopholdelig meddeles til 

havnefogeden. 

Affald må ikke henkastes i havnen, på broerne eller i området, men skal anbringes i de opstillede 

affaldsstativer/containere. 

Affald der ikke kan være i sækken/containeren skal fjernes fra området. Spildolie skal anbringes i 

den dertil indrettet beholder. 

Reparationsarbejder på bådene kan finde sted under iagttagelse af de almindelige sikkerhedsregler 

og såfremt arbejdet ikke er til gene for andre. 

”Standardreglementet for overholdelse af orden i danske havne” er i øvrigt gældende for Egense 

lystbådehavn. 

Hvor bådejere nægter at efterkomme bortvisning eller henstilling om flytningen flytning af båd, vil 

båden blive fjernet for ejers regning og risiko. 

Overtrædelse af ovenstående regler eller standardreglementet kan medføre bortvisning fra havnen.   
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