Søsætning 2022
Søsætning af både for medlemmer af Toreby Sejlklub
Vi har fælles søsætning af både lørdag den 23. april og søndag den 24 april. Begge dage fra kl.
08.00. 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 2 dage.
Efterfølgende præciseres reglerne, så ingen er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, hvis man
ønsker at få søsat sin båd ved den fælles søsætning de nævnte dage. Det er vigtigt, at alle følger disse
regler, og at alle hjælper til i det omfang, der er nødvendigt.
Husk at alle, der hjælper til med søsætningen, er medlemmer af sejlklubben, der udfører et frivilligt og
ulønnet arbejde.
1.

Arbejdet koordineres og ledes af Hans Lund, der altid vil kunne kontaktes på 24 21 11 46.
Der kan ikke indgås aftaler om søsætningen med andre end Hans.

2.

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

3.

Alle, der ønsker at blive søsat med kranen SKAL i god tid og senest den 16. april skrive
sig på den fremlagte liste i klubhuset.
Som udgangspunkt kan man ikke forvente at få indflydelse på tidspunkt eller dag for
søsætningen af sin båd, idet rækkefølgen afhænger af bådens placering på vinterpladsen.

4.

Når fristen for tilmelding på listen er udløbet, vil der umiddelbart herefter blive udfærdiget en tidsplan, således at man kan se, hvornår den enkelte båd ca. vil blive søsat.
Listerne (tidsplanen) vil herefter blive fremlagt i klubhuset og offentliggjort på klubbens
hjemmeside.

5.

Medlemmet skal, hvis ikke andet er aftalt, være på pladsen mindst 2 timer før det anviste tidspunkt. (Det gælder dog ikke både, der skal løftes i vandet i tridsrummet fra kl.
08.00 - 09.00).
Bådejeren skal være til stede under søsætningen af sin båd, og det er bådejerens ansvar,
at stropperne bliver placeret korrekt, inden båden løftes, og at båden bliver placeret korrekt i vandet, og at søventiler m.v. er intakte, inden stropperne fjernes fra båden.

6.

Det vil være en god ide, hvis man ved sin ankomst melder sig hos Hans, så han er bekendt
med, at medlemmet er på pladsen.

7.

Bådejere, som IKKE ønsker at benytte sig af kranen, men på anden måde får båden søsat
efter den 24. april, skal kontakte Hans med oplysninger om, hvornår båden forventes
søsat.
Bådtrailere, der efterlades på vinterpladsen må ikke uden aftale med Hans være aflåst,
og det må forventes, at traileren kan blive flyttet.

8.

HUSK at det er strengt forbudt at bruge strøm til opvarmning af sin båd.
Bestyrelsen

