
 

 

 

  

Vejle Lystbådehavn I/S 
Stativregulativ 
 
Vejle Lystbådehavn tilbyder sine pladslejere kranløft og opbevaring af både i 
Vejle Lystbådehavn I/S´s standardstativ 

 
Version 2.2 af 
09.11.2018 
 



 

 Side 2 af 3 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Indhold 
Indhold ..............................................................................................................2 
1. Formål ......................................................................................................2 
2. Mål ...........................................................................................................2 
3. Stativer ....................................................................................................2 

3.1. Nye bådpladslejere ................................................................................... 2 
3.2. Leje et standardstativ ............................................................................... 2 
3.3. Bestilling af stativ .................................................................................... 3 

4. Stativ – Håndtering ..................................................................................3 
4.1. Standard stativer ..................................................................................... 3 

5. Optagning & isætning af både ..................................................................3 
5.1. Isætning af både ...................................................................................... 3 
5.2. Optagning af både.................................................................................... 3 

6. Forsikringsforhold ....................................................................................3 
6.1. Generelt ................................................................................................. 3 

7. Godkendelse.............................................................................................3 

 

1. Formål 

 
Formålet med dette regulativ er at beskrive retningslinjer for anvendelse af stativer på landområ-
der, håndtering af samme og procedure for optagning og isætning af både på Vejle Lystbådehavn. 

2. Mål 

 
Det er målet at kun standardstativer anvendes på vinterpladsen til både på Vejle Lystbådehavn 
I/S´s landplads. 

3. Stativer 

3.1. Nye bådpladslejere 

Det er en forudsætning for at kunne få en vinterplads på Vejle Lystbådehavn, at bådpladslejere 
lejer et standardstativ af Vejle Lystbådehavn. 

3.2.Leje et standardstativ 

Vejle Lystbådehavn I/S indkøber standard stativer efter forudgående bestilling og indbetaling af 
depositum. Det er alene stativer indkøbt af Vejle Lystbådehavn, der betegnes som standardstativ. 
 
 
Lejekode Depositum Årlig leje 
S0 Kr. 0 Fra og med år 2018/2019 kr. 1500.- 
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Max bæreevne 16 tons. Både med en vægt over 16 tons håndteres af ejer for ejers regning efter 

anvisninger fra Vejle Lystbådehavn I/S´s personale. 
 

3.3.Bestilling af stativ 

Stativer bestilles senest 1. maj til følgende vinter. 

4. Stativ – Håndtering 

4.1.Standard stativer 

Standardstativer håndteres alene af Vejle Lystbådehavns personale. 

5. Optagning & isætning af både 

5.1.Isætning af både 

Tid aftales med Havneassistenten 

Inden isætning skal bådejer sikre sig båden er i sødygtig stand inkl. evt. motor er funktionsduelig. 
Efter isætning skal bådejer  

 Fjerne al affald mv. fra vinterplads samme dag som isætning af båd 
 
Såfremt ovennævnte ikke sker rettidigt, forbeholder Vejle Lystbådehavns Havneudvalg sig ret til 
at bede Vejle Lystbådehavns personale fjerne affald for bådpladslejers regning. Afgift tilskrives 
følgende opkrævning. 

 

5.2.Optagning af både 

Tid aftales med Havnefogeden. 
Vejle Lystbådehavns personale klargør standard stativ. 
Personalet bestemmer placering af både på Vejle Lystbådehavns landområder. 

6. Forsikringsforhold 

6.1.Generelt 

Vejle Lystbådehavn I/S fraskriver sig et hvert ansvar i forbindelse med anvendelse af standardsta-
tiver. 

7. Godkendelse 

Nærværende dokument er godkendt af Havnebestyrelsen for Vejle Lystbådehavn I/S og gældende 
indtil videre. 
Erstatter tidligere version af den 17. juni 2012. 

Dokumentet er gældende indtil videre. 


