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1. Ledelse 

1.1. Prokura 

Vejle Lystbådehavns havneudvalg har fuldmagt til at handle i et hvert henseende for Vejle Lystbå-
dehavn. 

1.2. Overordnet ledelse 

Vejle Lystbådehavn ledes af et havneudvalg bestående af 6 medlemmer, der hver har én stemme 
ved afstemninger. 

• 3 medlemmer valgt af Vejle Motorbådklub  

• 3 medlemmer valgt af Sejlklubben Neptun. 
Der kan kun afgives stemme ved fremmøde. 
 

Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn 
• Ansætter/ Afskediger  Havnefoged til daglig ledelse 
• Ansætter/ Afskediger regnskabsfører, der er forpligtet til at aflægge regnskab på general-

forsamlingerne i Sejlklubben Neptun og Vejle Motorbådklub 

• Kan købe nødvendige ydelser til regnskabsførelse mv. til sikring af lovpligtige regnskaber 
og regnskaber til forelæggelse på generalforsamlingerne i Sejlklubben Neptun og Vejle 
Motorbådklub. 

• Ansætter/ Afskediger øvrigt personale 
• Udstikker rammer for den daglige ledelse 
• Er ansvarlig for tildeling af pælepladser og vinterpladser 

• Er i øvrigt pligtig til at forvalte Vejle Lystbådehavns ejendom og midler på en forretnings-
mæssig afbalanceret måde. 

1.3. Beslutninger 

Forslag vedtages med almindelig stemmeflertal. 
Ved stemmelighed bortfalder et forslag. 

1.4. Betalinger 

Bilag skal attesteres af formanden for Sejlklubben Neptun og formanden for Vejle Motorbådklub 
inden betaling, dog kan pælemesteren bestille og betale for brændstoffer til Vejle Lystbådehavns 
tankanlæg og indkøbe småmateriel for indtil kr. 10.000, uden at bilag skal attesteres af forman-
den for Sejlklubben Neptun og formanden for Vejle Motorbådklub. 

1.5. Daglig ledelse 

 Havnefogedener Vejle Lystbådehavns daglige leder.  
 
Havnefogeden skal påse at 

• Både er forsynet med et fra broen synligt pælepladsmærke 
• Både ligger efter pæleplanen 
• Både er fortøjet forsvarligt og forsynet med mindst 4 fendere 
• I øvrigt arbejde ud fra de af Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn udstukne rammer 

 

2. Pæleplads 

2.1. Pladstildeling 

Kun bådejere, der er aktive medlemmer af Sejlklubben Neptun eller Vejle Motorbådklub kan tilde-
les en plads i Vejle Lystbådehavn. Hvert medlem kan som udgangspunkt kun tildeles én pæleplads 
plus en jolleplads. Et medlem kan tildeles nummer to pæleplads såfremt pælepladsen ikke kan 
tildeles andre ansøgere som nummer et pæleplads. Ved partsejede både skal samtlige partshave-
re være medlem af Sejlklubben Neptun eller Vejle Motorbådklub. 
Pladser tildeles efter anciennitet og skyldigt hensyn til bådenes bredde, længde og dybgang på 
ansøgernes både. 
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Såfremt det er muligt, skal medlemmerne have samme pæleplads hvert år. Forud for en evt. flyt-
ning skal udvalget opnå medlemmets godkendelse. 
Såfremt pæleafgift / vinterafgift ikke betales ved første påkrav i.h.t. girokortet, bortfalder retten 
til pæleplads/vinterplads. Først efter betaling må en pæleplads belægges. En pæleplads skal være 
belagt senest den 1. juni, med mindre andet er aftalt med havneudvalget. I modsat fald bortfalder 
retten til tildelte pæleplads. 

Alle både skal være forsynet med sæsonpælemærke. Mærket skal placeres let synligt fra broen.  
 

2.2. Ansøge om pæleplads 

Ansøgning om ny pæleplads fra medlemmer af Sejlklubben Neptun og Vejle Motorbådklub skal 
være Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn i hænde senest inden 1. marts for at blive behandlet 

samme år. 

2.3. Pæleplan 

Pælemesteren udarbejder for Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn en pæleplan for Vejle Lystbå-
dehavn. 

2.4. Venteliste 

Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn udarbejder en venteliste over medlemmer af Sejlklubben 
Neptun og Vejle Motorbådklub, der ansøger om pæleplads inden 1. marts. Ledige pælepladser 
tildeles senest 1. april, til medlemmer på ventelisten efter anciennitet og under hensyn til båden 
bredde, længde og dybgang. 

3. Afgifter 

3.1. Indskud 

Ved indmeldelse i Vejle Lystbådehavn betales indskud efter gældende takstbilag. Dette gælder for 
alle medlemmer indmeldt efter 1. januar 1993. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 

3.2. Pæleafgift – Sommer 

Der betales en afgift efter gældende takstbilag til Vejle Lystbådehavn for en pæleplads. 
Pæleafgift gælder for perioden 1.04-15.11 

3.3. Pladsafgift – Vinter 

Der betales en afgift efter gældende takstbilag til Vejle Lystbådehavn for en vinterplads på land 
eller i vandet. 
Pladsafgift gælder for perioden 16.11-31.03 

 

3.3.1. Mastestativ 

Der betales ingen afgift for en mast i mastestativet. 

3.4. Refusion af afgifter 

Pæleafgifter refunderes efter anmodning inden 1. juli med 50 procent. 
Vinterafgifter refunderes efter anmodning inden 1. november med 100 procent. 

3.5. Gebyr 

Udsendte regninger, der ikke betales rettidigt, tillægges et rykkergebyr efter gældende takstbilag 
til Vejle Lystbådehavn.  

4. Særlige forhold 

4.1. Fri/optaget skilte 

Fri/optaget skilte skal benyttes. 
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4.2. Stander 

Sejlklubben Neptuns stander og / eller Vejle Motorbådklub stander skal føres. 

4.3. Forbrug af el og vand 

El betales efter gældende takst via stander, dog må der på vinterpladsen slibes uden afregning. 
Dog ikke fra d. 15/11- 1/3 
Vand afregnes ikke særskilt, men betales via pladsafgiften til Vejle Lystbådehavn. 
 

4.4. Pladsbytte 

Medlemmerne kan kun bytte pæleplads efter skriftlig anmodning om godkendelse af pladsbytte til 
Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn. Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn skal godkende 
pladsbytte inden pladsbyttet kan realiseres. Pladsbytter godkendt af Havneudvalget for Vejle 
Lystbådehavn er bindende. 

 
Et medlem kan overdrage bådplads til ægtefælle/samlever. 

4.5. Plads anvendelse 

En pæleplads må ikke anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig udlejning uden Havneudvalget 
for Vejle Lystbådehavns skriftlige accept. En godkendelse til erhvervsmæssig udlejning kan Hav-
neudvalget for Vejle Lystbådehavn ophæve uden refusion af nogen art uden forudgående varsel. 
 
Anvender et medlem ikke sin tildelte plads i to måneder eller sæsonen ud, skal det omgående 

meddeles pælemesteren, der således disponerer over pladsen. 

4.6. Forsikringsforhold 

Alle fartøjer med pæleplads i Vejle Lystbådehavn skal være ansvarsforsikrede, og kvittering eller 
police skal efter anmodning forevises pælemesteren. 

4.7. Andre forhold 

Køber et medlem med plads i Vejle Lystbådehavn en båd, der ikke kan ligge på vedkommendes 
tildelte pæleplads, er Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn under ingen omstændigheder forplig-
tet til at skaffe medlemmet en anden pæleplads 
 

5. Sanktioner 
Overtrædelser af Pælemesterens og dennes assistents(er) anvisninger samt grov overtrædelse af 
nærværende vedtægter kan medføre at retten til pæleplads mistes. Beslutninger vedrørende tab 
af pæleplads træffes af Havneudvalget for Vejle Lystbådehavn evt. efter indstilling fra Pælemeste-
ren og dennes assistent(er). 
Mistes en pæleplads pga. overtrædelser af Pælemesterens og dennes assistents(er) anvisninger 
eller grov overtrædelse af nærværende vedtægter refunderes ingen afgifter. 

6. Godkendelse 
Nærværende vedtægter er vedtaget på møde i Vejle Lystbådehavns havneudvalg den 05.10 2010 
og gældende indtil videre. 
 


