
Optagning 2016

Optagning af både for medlemmer af Toreby Sejlklub

Stubbekøbing Maskinværksted v/ Henning Jensen, hjælper os igen i år med denne opgave og iøvrigt
henleder vi opmærksomheden på at alle hjælper alle i de dage.

Pladsformand Hans Lund koordinerer arbejdet og anviser pladserne på land.
Henvendelse i den forbindelse skal ske til Hans Lund tlf. 24 21 11 46.

Det er meget vigtigt at alle følger de regler, som vi har med hensyn til optagningen og søsæt-
ningen af bådene. Efterfølgende præciseres reglerne, så ingen kan være i tvivl om, hvordan man skal
forholde sig:

1. Vi forventer, at 1. optagning starter lørdag den 8. oktober kl. 08.00 og slutter søndag den
9. oktober, når sidste båd er kommet på land.
Vi forventer, at 2. optagning starter lørdag den 29. oktober kl. 08.00 og slutter søndag
den 30. oktober, når sidste båd er kommet på land.

2. Alle bukke, bådvogne og stativer, der står på vinterpladserne, samt master i masteskuret,
SKAL være forsynet med ejerens eller bådens navn og telefonnummer.

3. Alle, der ønsker at blive løftet op med kranen SKAL i god tid og SENEST den 25. septem-
ber skrive sig på de fremlagte lister i klubhuset. Bemærk der er fremlagt 2 lister en til den
1. optagning (rød) og en til den 2. optagning (blå).

4. Umiddelbart efter den 25. september bliver der udfærdiget en liste med tidspunkterne
for, hvornår den enkelte båd kan forventes at blive løftet på land. Listen vil blive frem-
lagt i klubhuset og offentliggjort på vores hjemmeside.

5. Man skal herefter være på pladsen mindst 2 timer før det anviste tidspunkt.
Bådejeren skal være til stede under optagningen af sin båd, idet det er bådejerens ansvar,
at stropperne bliver placeret korrekt, inden båden løftes, og at båden er placeret korrekt
i bådstativet, inden stropperne fjernes fra båden.

6. Det vil være en god ide, hvis man melder sig hos Hans når man ankommer på pladsen, så
man hele tiden er bekendt med, om medlemmerne er til stede, når den pgl.s båd skal løf-
tes på land.

7. Bådejere, som IKKE ønsker at benytte sig af kranen, men på anden måde får båden på
land, SKAL – hvis man ønsker at stå på vinterpladsen – kontakte Hans Lund for at få
anvist en plads. Vi skal opfordre disse bådejere til at vente med optagningen til efter den
30. oktober. Såfremt dette ikke er muligt må bådtrailere IKKE aflåses.

8. HUSK at det er strengt forbudt at bruge strøm til opvarmning af sin båd om vinteren.

Jan Krastrup
Formand


