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Vedr.: Nattevagt 

Vores vagtordning gennemføres som planlagt. Første nattevagt er lørdag den 25. april 2020. 
 
Til de nye medlemmer, og til de gamle som har glemt det, så er proceduren denne: 
 
1. Vagten følger den person som har brugsretten til pladsen. Hvis I bytter nattevagt skal i nøje 
     aftale hvem der tager hvilken vagt. Det er den person som har brugsretten til en plads, der er 
     ansvarlig for at vagten bliver taget ! 
 
2. Nattevagten skal i god tid, senest en uge før, give besked til den Vagtansvarlige om at du har 
     husket din vagt. Se det grønne indlæg i sidste nummer af Lanternen, hvor du også finder din 
     vagtdato. 
 
3. Nattevagten er fra kl. 23 til 06. Bommen lukkes kl. ca. 23 og åbnes igen ved 6 tiden. 
     Nye medlemmer kan købe en nøglebrik ved Pladsmændene eller ved vores kasserer. Den  
     koster 100 kr., og giver adgang til klubhus, toiletter, medlemsværksted og bommen. 
 
4. I Klubhuset ligger en vagt protokol, som du udfylder. 
 
5. Nattevagten, I må gerne være flere og skiftes, skal være vågen, og synlig i Klubhuset. 
    Nattevagten går mindst to runder på havnen i løbet af natten og ser om alt er som det skal være 
 
6. Nattevagten (en person) er velkommen til at tage en øl eller en vand, samt en is og en toast fra 
    køkkenet, samt lave en kande kaffe. Noter hvad du tager / laver. 
 
7. Hvis der opstår problemer eller ubehageligheder med personer, så ring til Politiet, lås døren til  
    klubhuset. 
 
8. Nattevagten må meget gerne tørre bordene af og sætte eventuelle stole på plads, og i disse 
    Corona tider, vaske dørhåndtage af til køkken, klubhus og toilet, når din vagt slutter. 
 
Hvis du har spørgsmål, uanset hvilke, så kontakt havnens formand, kasserer, service mand eller 
Pladsmænd. Se kontaktinfo i Lanternen eller på hjemmesiden. 
 
 
Hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 

 


