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Brugs- og benyttelsesaftale for bådhusene
Morsø Sejlklub & Marina besluttede i samarbejde med en kreds af medlemmer i 2012 at opføre
det første af i dag tre bådhuse.
Husene tilhører klubben og er alene finansieret ved lån fra brugerne af husene. Disse afholder
også samtlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Der er udstedt et "bådhusbevis" lydende på det beløb, det enkelte medlem har lånt klubben.
Lånet er uopsigeligt fra medlemmets side og skal først indfries af klubben, når et andet medlem
overtager pladsen i det pågældende bådhus.
Beslutningen om at begynde på opførelsen af bådhusene blev truffet på en ordinær
generalforsamling, og efterfølgende blev der foretaget de korrektioner i klubbens vedtægter, der
på daværende tidspunkt var til at forudse.
Der er nu gået fem år uden egentlige nedfældede regler for brugen af og adkomsten til husene.
Interessen for adgang til husene er stigende, og der er flere medlemmer på venteliste. Flere
medlemmer har efterlyst et regelsæt, hvorfor klubbens bestyrelse nu finder det hensigtsmæssigt
at komme med efterfølgende retningslinjer.

Brugsretten til plads ihusene eller på vinterpladsen
Brugsretten til en plads i husene er overordnet betinget af, at brugeren har et bådpladsbevis.
Betaling af det årlige driftsbidrag for bådpladsen giver adgang til én plads - enten under åben
himmel på vinterpladsen eller i bådhus, som også er beliggende på vinterpladsen.
Er medlemmet fritaget for driftsbidrag, betales i alt årligtkr. 1.000,- inkl. moms for både vinter- og
evt. sommeropbevaring på vinterpladsen eller i bådhus.

Medlemmer med flere fartøjer
Hvis et medlem har flere fartøjer og kun har ét bådpladsbevis jf. ovenstående, betales kr. 1.000,inkl. moms pr. fartøj.
Et fartøj defineres her som en genstand, der ville kræve selvstændig ansvarsforsikring i vandet,
altså eksempelvis ikke en jolle, som er forsikringsmæssigt dækket af husstands-/indbo/familieforsikring.

Medlemmer, der ikke udnytter brugsretten
Såfremt et medlem med brugsret til en bådhusplads sælger sin båd, skal medlemmet senest den 1.
september året efter meddele havnechefen, at der anskaffes anden båd, hvorved brugsretten til
pladsen fastholdes.
Eksempel: hvis båden sælges i sommeren 2018, skal medlemmet således give havnechefen besked
senest den 1. september 2019.
Anskaffer medlemmet ikke anden båd, kan klubben udleje den pågældende bådhusplads for den
forestående sæson. Den betalte leje deles ligeligt mellem klubben og det pågældende båd hus. Ved
korttidsudlejning - typisk i sommersæsonen - tilfalder lejen i sin helhed bådhuset. I begge tilfælde
skal lejen være med til at dække vedligehold af huset.
Den månedlige leje udgør kr. 1.000,- inkl. moms pr. påbegyndt måned. Minimumlejen er kr.
1.000,- inkl. moms.
Pladsen stilles til rådighed, som den forefindes, og pladsen afleveres i samme stand som ved
overtagelse.
Medlemmet med bådhusbeviset bevarer brugsretten fra den efterfølgende sæson efter aftale
med havnechefen.

To medlemmer, der deleren bådhusplads
Hvis et medlem, der disponerer over en halv bådhusplads (aktuelt i Bådhus 3), ønsker at afhænde
sit bådhusbevis, har det medlem, som vedkommende deler pladsen med, fortrinsret til at erhverve
pladsen, således at medlemmet fremover disponerer over hele bådhuspladsen.

Pladsbytte i husene
Hvis to medlemmer ønsker at bytte plads, skal dette godkendes af klubbens bestyrelse. Pladsbytte
udløser - i lighed med pladsbytte i havnen - en afgift på kr. 500,- inkl. moms.

Indgåelse af medejerskab
Hvis et medlem sælger en del af sin båd, kan brugsretten til huset kun opretholdes, såfremt den
oprindelige bruger fortsat har et bådpiadsbevis. Den nye medejer kan ikke overtage huset fra den
oprindelige bruger uden om ventelisten, men kan i stedet komme på listen på sædvanlige vilkår.

Bilag i - afhændelse af båd huse
Bilag 2 - anvendelse af båd huse
Bilag 3 - husorden

Ovennævnte retningslinjer er tiltrådt og godkendt på bestyrelsesmødet d. 4. januar 2018 efter
indstilling fra repræsentanter for bådhus 1,2 og 3 (Bådhusudvalget).
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MS&M Bådhuse
Ønskes et bådhus afhændet meddeles det til bestyrelsen.
Bestyrelsen spørger først den der står øverst på ventelisten om bådhuset ønskes
overtaget.
Er der ikke nogen venteliste annonceres det ledige bådhus på MS&Ms hjemmeside.
MS&Ms bestyrelse fastsætter beløbet der skal lånes til MS&M for at overtage det
ledige bådhus ud fra byggeprisen for hus 3, så alle huse får samme pris pr m2.
Bestyrelsen fastsætter indtil videre beløbet til:
(5x16 meter) 146.000,-

Bådhuse blok 3

Bådhuse i blok i og 2 (5x14 meter) 128.000,Derved sikres at det frivillige arbejder der er lagt i hus i og 2 kommer MS&M til
gode.
Den gamle lejer får som aftalt udbetalt det beløb der i sin tid er lånt MS&M til det
aktuelle hus.
Evt, overtagelse indretning og inventar aftales mellem fly og gammel bruger.
MS&M bestyrelse d. 9. januar 2017
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Morsø SeJlklub & MarIna

VR nr. 29504725

eger for anvendelse af hådhuse.
1. Da Morsø Sejlkub og Marina opkræyer moms på driftsbidraget mv. og-fratrækker moms på
udgfter til bédhuse ifge aftale med SKAT, skal -nedennæV.nt e iagttages af brugere af bå:hue..
2. Der må kun opbevares både med tilbehørene løst og fast udstyr (bådvogne, grej til vedligeholdelse
af båd mv.)..
3. Det er ikke tuladtat opbevareandet f.eks. biler. motorcykiet, tr er;
indbo.

inogne,og prIvat

Ved rømning af.bådhuse skel evt. opbyningetm.v. foretagetafdenudflytte,de fjernes, E.vt:
skader på bådhuset skal endvidere repareres for udvttetens regning. Ht, s 4flvtter og ndfy'tgr

4.

kan enes om civerdrage1se, er dette Morsø Sejlklub oMarrna uvedkommende
5 Den tide1t bådhus må ku't benyttes af medlerimet selv og må ¼ke .id nes/'rern'e,es uden
gJtc af:styreI
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FORSLAG: HUSORDEN FOR BADHUS
MORSØ SEJLKLUB OG MARINA
1.
Bådene skal være vasket inden de anbringes i huset, hvor brug af vandslange ikke er
tilladt. Start af motorer i huset er ikke tilladt.
2.
Bådehusene skal ALTID være aflåst, når du forlader huset.
3.
Nøgler til huset må ikke overlades til uvedkommende. I tilfælde af, at en nøgle
måtte bortkomme, skal foreningen snarest underrettes herom, da det er et
nøglesystem, som så skal fornyes.
4.
Brug af varmeapparater, varmeblæsere og ladere, må kun ske under opsyn.
5.
Gasflasker skal være afmonteret i bådene, inden de henstilles i huset, olieklude skal
fjernes forsvarligt efter brug, ligesom brandfarlige væsker ikke må forefindes i større
mængder.

Slibning med hånd- eller maskine på bundmaling og gelcoat, må kun finde sted hvis
man har et 100 % udstyr til opsamling og godkendt af foreningen. Brug af
svejseværk og vinkelslibere, må ikke bruges i huset.
7.
Bådene skal være anbragt i et forsvarligt stativ eller forsvarlig bådvogn.
8.
Der skal altid tages størst muligt hensyn til andre brugere af bådehuset.

