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Ordensreglement

25. Strafansvar
I henhold til ”Standardreglement for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer)” straffes
med bøde den, der

for

1) overtræder disse bestemmelser,
2) undlader at efterkomme forbud eller påbud fra havnens personale eller fondens bestyrelse.

Grenaa Marina
26. Dispensationer.
1. Generelt

Dispensationer fra disse bestemmelser og afgørelser af uoverensstemmelser træffes af fondens
bestyrelse.

Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med
27. Værneting.

fondens vedtægter.
Brugere af Grenaa Marina er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser i :
1) Regulativ og ordensreglement for Grenaa Marina.

Værneting for ethvert mellemværende mellem en lejer eller bruger og Grenaa Lystbådehavns Fond er
retten i Randers.

2) Prisliste for Grenaa Marina.
28. Ændringer.

3) Kranreglement.
4) Standard for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer).

Disse bestemmelser kan til enhver tid ændres af Grenaa Lystbådehavn Fonds bestyrelse.

Ovennævnte regulativer/reglementer og prislister er tilgængelig på havnekontoret.
Brugere af Grenaa Marina skal til enhver tid rette sig efter de anvisninger, der gives af havnens
personale eller fondens bestyrelse.

2. Havnens område.
Marinaens område består af det egentlige havneanlæg med beskyttelsesmoler, havnebassin med
anlægsbroer og fortøjningspæle, og herunder Grenåen indtil Kystvejsbroen, samt landarealer med
tilkørselsveje, parkeringspladser, vinteroplægningspladser og liggepladser for joller, og stranden ud til
havnebassinet.

Vedtaget af Grenaa Lystbådehavns Fonds bestyrelse.
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19. Børn

3. Tilsyn.

Børn skal være iført redningsvest. Børn må ikke uden tilsyn sejle i joller, gummibåde og lignende.
Det er bådejerens pligt at føre tilsyn med sin båd, enten selv eller ved en bemyndiget person, hvis navn
20. Udrustning.

og telefon nummer skriftligt er meddelt havnekontoret.

Udrustningskajen og tankområde må kun bruges til kortvarigt ophold i forbindelse med udrustning,
tankning, tømning af holdingtanke, optagning, søsætning og lignende.

4. Fortøjning.
Bådejeren er selv ansvarlig for fortøjning og affendring af båden, og skader som følge af forkert eller

21. Hastighedsbegrænsning, parkering, m.v.

mangelfuld fortøjning eller affendring er havnen uvedkommende. Der må ikke efterlades flydende

Den maximale tilladte hastighed ved kørsel på havneområdet er 20 km/t. Parkering skal finde sted på de

fortøjning i vandet.

afmærkede parkeringspladser. Af- og pålæsning er tilladt ved udrustningskajen.

Når både ligger overalt i havnen og på landarealet, skal fald og lignende fastgøres, så de ikke kan klapre

Knallert- og cykelkørsel på bådebroer og andre gangarealer er forbudt.

mod masterne.
Ankring i bassinet er forbudt (svaj).

22. Mangler
Både, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, eller som på grund af utilstrækkeligt tilsyn eller
mangelfuld fortøjning udgør en fare for broer eller andre fartøjer, kan optages for ejerens regning.

5. Sejlads.
Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensyntagen til de andre både, og hastigheden må
ikke overstige 3 knob.

23. Havnens ansvar.

Vindsurfing i havnen er kun tilladt indenfor det afmærkede område i det sydvestlige område af havnen.

Havnen påtager sig intet ansvar overfor bådejere eller andre i tilfælde af brud på fortøjningspæle, broer

Anløbende både viger for afgående både.

eller havneværker i det hele taget.
6. Henlæggelser.
24. Bådejerens ansvarsforsikringspligt.

Udstyr og grej må ikke henligge på broer eller havneareal, og kan til enhver tid fjernes af havnens

Bådejere, som påfører havnens værker og anlæg skader, skal erstatte den forvoldte skade. Det samme

personale uden ansvar.

gælder skader forvoldt ved oliespild eller lignende.
Brugen af alle både og joller m.v. i havnen skal være dækket af en ansvarsforsikring.

3

4
7. Slæbejoller.

Slæbejoller skal fastgøres forsvarligt i begge ender, og må ikke fylde ud over den maksimale

14. Hunde.
Hunde skal føres i snor på havnens område.

bådstørrelse, jfr. Regulativ for Grenaa Marina punkt 4
8. Vand og el.
Vand kan bruges vederlagsfrit. Hanerne skal holdes lukket, når der ikke bruges vand.

15. Badning.
Der må ikke bades i havnebassinet.

Der kan vederlagsfrit bruges strøm til håndværktøj, almindelig opladning af batterier og lignende mindre
forbrug.

16. Ro.

Strøm til andet forbrug betales i henhold til prislisten.

Der skal være ro på havnen kl. 22.00.

Ved fast brug af strømudtag betales derudover en månedlig afgift i henhold til prisliste.

Motorer må kun anvendes til sejlads eller i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og lignende.

Jfr. Regulativ for Grenaa Marina pkt. 17

Motorer må ikke anvendes for at oplade batterier.
9. Affald.

Affald, fiskerester og lignende må ikke kastes i havnebassinet eller på havnens område, men skal

17. Erhverv – reklame.

henlægges i de på havnen opstillede containere eller affaldsposer.

Benyttelse af bådpladsen eller båden til erhverv eller reklamering, plancheudstilling eller lignende må

Broer og landområder skal holdes rene og ryddelige.

ikke finde sted uden forudgående godkendelse af fondsbestyrelsen.

10. Bådtoiletter.
Bådtoiletter, som ikke er forsynet med indenbords opsamlingstank, må ikke benyttes, så længe båden
befinder sig indenfor havnens område.

18. Gæstebåde.
Gæstebåde skal anvende de dertil anviste pladser på østmolen eller efter havnens personales anvisninger.

11. Oliespild.

Gæstebådes fører skal melde sig til havnekontoret straks ved ankomst eller ved kontorets åbning.

Oliespild i havnen eller på havnens område skal undgås. I tilfælde af oliespild skal dette straks meldes til

Der betales gæsteleje i henhold til prislisten for ethvert anløb. Betaling af havnepenge skal ske i

havnekontoret. Der vil på havneområdet være opstillet en spildolietank, hvori affaldsolie skal hældes.

betalingsanlægget ved havnekontoret. Det er skibets førers pligt at erlægge betalingen inden afsejling
uafhængigt af om afkrævning er sket. Ved kontrolbesøg kan et gebyr pålægges.

12. Campering.
Campering på havneområdet uden tilladelse er forbudt.
13. Fiskeri.
Fiskeri i havnen og indsejlingen er forbudt.

Ejere af gæstebåde er pligtig at flytte disse efter havnepersonalets anvisninger.
Gæstebåde, der henlægges i havnen uden at opfylde disse betingelser, vil blive fastlåst til pladsen eller
blive taget på land indtil ejeren har berigtiget sit ejerforhold til havnen. Optagning, flytning eller
fastlåsning sker for ejerens regning og risiko.

