Förtydligande av stadgarna för Munkedals båtklubb avseende tillämpning för att
säkerställa vakthållningen i Saltkällan.

Ang. vakthållning i Saltkällan.
Styrelsen kommer att utse kontaktpersoner under resp. Vaktmånader maj, juni, juli, augusti,
september till 15 oktober. Det skall finnas vakt i Saltkällan under perioden 1 maj till 15
oktober. Vakten går på och ringer kontakpersonen mellan 20.00 och senast 21.00.
Obs vakten slutar tidigast tidigast 06.00
Mellan 20.00-21.00 skall vakten ringa ovan nämnda kontaktperson och meddela att han finns
på plats. Får inte kontaktpersonen detta samtal senast 21.00 åligger det honom att på något
sätt säkerställa vakthållningen för natten. Om kontaktpersonen är tvungen att bege sig till
Saltkällan för denna åtgärd skall den person som har åsidosatt att ringa kontaktpersonen betala
300: - till klubben. Denna summa kommer att tillfalla kontaktpersonen för hans arbete.
Vakten skall därefter under natten ringa båtklubbens telefon som har kortnummer 1
mellan 02.00-02.30 och när vakten går av sitt pass tidigast 06.00. Låt två signaler gå fram
och lägg därefter på luren. En nummerpresentatör kommer då att registrera samtalet och
tidpunkten.
Klubben skall tillhandahålla lämpligt noteringsunderlag med telefonnummer och instruktioner
mm i vaktstugan.
Vakttiden är minst 9 timmar från det vakten ringt kontaktpersonen.
Ang. vaktnätter
För medlem som har båtplats vid Saltkällan gäller att han skall gå vakt en natt per säsong i
Saltkällan. Tidpunkt för denna skall bokas hos Dorete på telefon 0768‐543048 fr.o.m. 1
februari och senast 30 april för angivet år.
OBS har ni inte anmält vaktnatt eller att man inte skall gå före 30 april kostar det 500
kr. extra.
Medlem kan mot en kostnad av 1000 kronor köpa sig fri från denna vaktnatt men anmälan
om detta skall också vara tillhanda senast 30 April annars tillkommer det en avgift på 500 kr.
Sker ingen bokning inom senast angivet datum kommer klubben automatiskt att
debitera dig vaktavgiften om 1500 kr kronor på ett särskilt inbetalningskort och
därefter tillsätta extravakter efter behov.
Medlem som uteblir från bokad vakt kommer att debiteras 1000 kr. plus på 300 kronor om
kontaktpersonen är tvungen att bege sig till Saltkällan.
Vid upprepad bortavaro har styrelsen att överväga om uteslutning av medlem från klubben. I
sådant fall skall eventuellt tillgodohavande från klubben anses vara förverkad.
Vid sjukdom eller annan omständighet som gör att medlem inte kan gå sin vakt skall detta
meddelas i så god tid att reservvakt kan tillsättas.
Denna tillsynes hårda åtgärd är till för att uppmärksamma medlem på att en utebliven vakt
anses som ett svek mot övriga medlemmar som har betalt en särskild avgift för att veta att
deras båt är under uppsikt varje natt under säsongen. Tänk om du uteblir från din vakt och
stöld eller inbrott sker just den natten. Hur förklara för den som har blivit drabbad och för
klubbens övriga medlemmar?
Styrelsen för Munkedals båtklubb

