BEVAKNINGSREGLER
§ 1.

Dessa regler gäller för alla som har tecknat hyreskontrakt för båtplats och/eller som
innehar båthus och/eller uppställningsplats för båtvagn inom GBS’ område.
Vaktområdet omfattar marinan på Karba samt Yttre bryggan.

§ 2.

Medlem som inte fullgör sin bevakningsskyldighet kommer att krävas på
vaktavgift, vars belopp fastställs av årsmötet.

§ 3.

Bevakningstjänst skall utföras en eller två gånger per säsong enligt följande :
Båtplats eller båthus eller uppställningsplats = en vaktnatt.
Båtplats och båthus och uppställningsplats = två vaktnätter.
Båtplats och båthus = en vaktnatt.
Båtplats och uppställningsplats = en vaktnatt.
Båthus och uppställningsplats = två vaktnätter.
Bevakningstiden börjar tidigast kl. 2100 och senast 2200 och pågår 8 timmar
(bevakningen får alltså avslutas tidigast kl. 0500).

§ 4.

Bevakningsområdet omfattar marinan på Karba och området vid Yttre bryggan.

§ 5.

Under bevakningstiden skall tidkort stämplas vid passets början, därefter
minst fem (5) gånger med jämna mellanrum under natten, samt vid passets
slut. Kortet förses med båtplatsinnehavarens namn och bryggplatsnummer
samt datum, och lämnas i därför avsedd brevlåda. Anteckna gärna i bryggloggen om särskilda iakttagelser gjorts under natten.

§ 6.

Gå ronder runt området under vaktpasset.

§ 7.

Bevakningsobjekt är bryggor, vid dessa förtöjda båtar samt inom området
parkerade fordon. Brygg-grindar skall hållas låsta.

§ 8.

Vägbom vid infart till området skall hållas låst under natten och lämnas i låst
skick vid bevakningstidens slut.

§ 9.

Uppgifter som skall skötas under bevakningen :
-

Förebygga att skador uppstår på bryggor eller båtar
Vid behov justera förtöjningar
Vid behov kontakta båtägare angående skada eller risk för skada på båt
eller utrustning
Tillse att obehöriga personer inte uppehåller sig på området
Hålla parkerade fordon under uppsikt
Ta emot och hjälpa eventuella gästbåtar till rätta
Plocka upp skräp, sopa grus från asfalten och därigenom bidra till alla
medlemmars trevnad.

§ 10. Om obehöriga personer upptäcks på området, som uppträder eller kan bedömas
komma att uppträda hotfullt, bör vakten inte försöka ta kontakt med dessa, utan i
stället anteckna signalement, eventuellt bilnummer, tidpunkt. Om det bedöms
nödvändigt, får polis kontaktas.
§ 11. Bevakning anses inte ha utförts om tidkort saknas eller stämplats ofullständigt.
§ 12. Grums Båtsällskap har inget ansvar för skada som uppstår på person eller egendom.
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