KLUBHUSREGLEMENT FOR RØRVIG SEJLKLUB
ALLE MEDLEMMER ER MEDANSVARLIGE OG DELTAGER I ARBEJDET MED AT
HOLDE KLUBHUSET I ORDENTLIG OG RYDDELIG STAND
1.

Klubhuset er tilgængeligt for alle medlemmer af Rørvig Sejlklub, gæstesejlere samt medlemmernes personlige
gæster på de i dette reglement angivne betingelser. Brugerne er personligt og økonomisk ansvarlige for
klubhuset, også for skader, de eller deres gæster måtte have forårsaget.

2.

Klubhuset skal være aflåst, når der ikke er aktiviteter. Sidste mand med disposition over en nøgle, der forlader
klubhuset, har ansvaret for, at alle andre forlader klubhuset, at alle vinduer og døre er låst og
vinduessikringerne påsat, og at lys og andre elektriske installationer, som ikke styres automatisk, er slukket.
En AK-leder kan dog tillade, at juniorer forbliver i klubhuset på egen hånd indtil kl. 18, men skal så sikre sig,
at der lukkes og låses.
Klubhuset skal forlades senest kl. 01.30, medmindre andet i særlige tilfælde er aftalt med bestyrelsen.

3.

Nøgler kan mod betaling af depositum, p.t. kr. 150, udleveres til alle aktive medlemmer. Depositum
tilbagebetales, hvis nøglen returneres i ubeskadiget stand. Nøglen er til personlig brug og må ikke udlånes.
Nøglerne vil være i forskellige kategorier – d.v.s. hvilke lokaler der er adgang til. RØS forbeholder sig ret til at
føre logbog over hvem, der har skaffet sig adgang til huset, og hvornår. Misbrug vil medføre inddragelse af
retten til adgang til klubhuset. Tab af en nøgle skal ufortøvet indberettes til kassereren med henblik på
spærring..

4.

Aktive seniormedlemmer har adgang til klubhuset kl. 06-01.30 som følger: Grejrum, entre og toiletter,
omklædningsrum, klublokale. AK-ledere har herudover adgang til 1. salen og køkken.

5.

Juniorer har adgang til klubhuset kl. 06-18 som følger: Grejrum, entré og toiletter, omklædningsrum,
klublokale.
Juniorers adgang til klubhuset efter kl. 18 må kun ske på betingelse af, at en forælder påtager sig det fulde
ansvar, herunder det personlige og økonomiske ansvar for enhver skade, der måtte opstå, uanset hvem der har
forårsaget skaden eller hvordan den er opstået.
Vedkommende forælder skal personligt låse op med sin egen nøgle til klubhuset og konstatere, at de
foregående brugere har efterladt klubhuset i ordentlig stand. Hvis forældren ikke finder klubhuset i ordentlig
stand, påtager han sig ansvaret for at rydde op og udbedre eventuelle problemer/skader, hvis han ikke vælger
umiddelbart at forlade og aflåse klubhuset. Han skal underrette AK-lederen eller et medlem af bestyrelsen
senest næste morgen afhængigt af problemets karakter. Der må ikke åbnes for adgang til køkkenet eller 1.
salen. Navn, telefonnummer og tidspunkt for oplukning og aflåsning, skal noteres på en liste, der hænger på
opslagstavlen.
Forælderen, der har låst op, skal personligt påse, at der er ryddet op og rengjort i klublokale, på toiletter og i
omklædningsrum og aflåse klubhuset efter endt brug senest kl. 01.30.

6.

Ved udlån vil der være adgang til entré og toiletter, klublokale og køkken.

7.

Klubhuset er ”røgfrit område”.

8.

Der må ikke udskænkes alkohol til personer under 18 år.

9.

Hunde må ikke medtages i køkkenet. Våde eller snavsede hunde har heller ikke adgang til klubhuset.

10. Klubhusets inventar og køkkenudstyr må ikke fjernes fra huset uden konkret tilladelse fra et medlem af
klubhusudvalget.
11. Der må ikke stilles grills op på terrassen eller de tilhørende borde. De skal stå på gruset.
12. Der må ikke finde overnatning sted i lokalerne uden bestyrelsens godkendelse, normalt kun i forbindelse med
stævner.
13. Medlemmerne kan mod en beskeden leje, få stillet et af skabene i grejrummet til rådighed. Lejen fastsættes af
bestyrelsen en gang årligt, p.t. 50 kr. Skabene uddeles ”efter først til mølle ” princippet. Henvendelse om leje
af skab skal ske til RØS’s materieludvalgsformand. Der må ikke opbevares våddragter og rednings-/sejlerveste
i skabene p.g.a risikoen for fugtskader.
14. Klubhuset kan udlånes til andre sejlklubber/klassebådsklubber, foreninger med tilknytning til Rørvig eller til
aktive RØS medlemmers private fester – forudsat at vedkommende har været medlem hele den foregående
sæson - efter aftale med bestyrelsen.
Ansøgning om lån sendes skriftligt til bestyrelsen mindst 1 måned før begivenheden. Ansøgningen skal
indeholde oplysning om anledning og antal deltagere. Efter tilsagn om udlån er givet, vil det blive opslået på
klubbens opslagstavle, og lokalerne vil derfor ikke være tilgængelige for ikke inviterede på det pågældende
tidspunkt.
Når udlån er godkendt, indbetales et depositum på kr. 2.500 til klubbens kasserer.
Der skal tages behørigt hensyn til omgivelser og naboer såfremt der spilles musik.
Lokalerne skal forlades senest kl. 02 og afleveres i ryddelig og rengjort stand senest næste dag kl. 08.00,
medmindre andet er aftalt.
Låneren er ansvarlig for enhver skade på lokaler og inventar, uanset om der (tillige) er grundlag for at gøre
ansvar gældende mod en bestemt person. Skader udbedres af låneren eller for lånerens regning.
15. Bestyrelsen kan nedsætte et klubhusudvalg. Formanden for udvalget skal være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen den 30. juli 2011.

