
 

Gennemgået og godkendt på bestyrelsesmøde 26/11 2018 Egense Sejlklubs Bestyrelse. 

 

Kære Medlem i Egense Sejlklub. 

Her et opslag vedr. søsætning / optagning. 

 

Når du som medlem skriver dig på denne liste, gælder følgende: 

• Det er frivilligt om du deltager i fælles søsætninger/optagninger med Egense Sejlklubs 

aftaler med AVAS eller du vælger selv at arrangere dig med egen vognmand. 

• Søsætninger foregår af 3 datoer der indenfor ca. 14 dage før og efter standerhejsning/sidste 

lørdag i april 

• Optagninger foregår af 3 datoer der indenfor ca. 14 dage før og efter 

standerstrygning/sidste lørdag i oktober 

• Når du har skrevet dig på listen, vil du 2-3 dage før datoen for søsætning/optagning modtage 

en SMS med følgende tekst: 

 

➔ Hej Bådoptagning den X/X kl. XX skal din båd være klar ved servicekajen, til optagning 

imellem kl. XX- YY Mvh. Hans Jørgen 40513520 og Kaj 26993007 

 

➔ Hej Bådsøsætning den X/X kl. XX skal din båd være klar til afhentning, til søsætning 

imellem kl. XX- YY Mvh. Hans Jørgen 40513520 og Kaj 26993007 

 

➔ Disse tider skal du overholde, dvs. du skal inden tidspunktet være klar, således 

vognmanden og de frivillige ikke skal vente på dig. 

 

• Inden dagen for optagning, sørg for at have båden klar. Dvs. afmonteret mast og tjek om den 

kan sejle. Have dit bådopbevarings stativ klar og afpasset til din båd. 

• Behov for hjælp kan evt. aftales med frivillige hjælpere  

• Det er frivillige der organiserer disse kranløft, respekter derfor denne frivillig indsats 

• Afregning foregår direkte til vognmanden -> så husk kontanter 

 

• Husk vedtægterne/havnereglementet foreskriver at alle fortøjninger og guidelines 

fjernes umiddelbart efter optagning. Således at en evt. uddybning og andet arbejde ved 

broerne i vinteren/foråret kan udføres uden hindringer.  

 

• Husk at oprydning af stativer/vogne skal være udført senest 1/6 hvert år, med mindre 

anden aftale med bestyrelsen forelægger. 


