Miljøvedtægter for Langø lystbådehavn.
Formålet med disse miljøregler er at tilstræbe et godt og bæredygtigt havnemiljø for vores medlemmer og
gæstesejlere/autocampere. At give alle den bedst mulige oplevelse af vores havn i et godt og sundt miljø.
Alt i alt brug jeres sunde fornuft, det er jo vores alle sammens bådelaug, så lad os holde det pænt og i
orden.

§1:

Ved klargøring af både til søsætning hvor der vaskes og slibes bundmaling skal der anvendes
støvsuger samt pressenning/plast under båden til opsamling af slibestøv.
Det opsamlede affald skal så bortskaffes på behørig vis. Det er ikke tilladt at lade olieholdigt
vand fra sump eller motorrum løbe ud på bådelaugets arealer. Dette skal samles op i
beholdere ag bortskaffes på behørig vis.

§2:

Laves der mindre arbejder på både som henligger i havnebassinet skal alt affald opsamles.
Man skal tilstræbe at arbejdet ikke generer hverken medlemmer eller gæstesejlere der
opholder sig i deres både eller på vores terrasser dvs. arbejde med støjende maskiner så som
vinkelslibere, båndpudsere exentrikslibere, Højtryksrensere eller lignende.
Har man behov for at udføre opgaver der omhandler føromtalte maskiner skal man undgå at
gøre dette i Weekender og på helligdage og så vidt muligt i højsæsonen.

§3:

Er man indehaver af en stålbåd skal denne være rimelig fri for rust og malet på bart metal så
der ikke kan opstå rust. Det er ikke tilladt at slibe på den med vinkelsliber med mindre den er
fuldt afskærmet mod andre både så der ikke er mulighed for at der kan komme slibegnister
på andre både.

§4:

I Langø lystbådehavn må der ikke ligge både der ikke bruger godkendt bundsmørelse (dvs.
bundsmørelse der ikke kan købes i en bådudstyrsforretning eller malerforretning) Kan det
påvises at der er brugt ulovlig bundsmørelse kan båden ikke blive søsat og det kan medføre
bortvisning fra lystbådehavnen. Fiskerbåde der skal op med traveliften kan dog sejle til og fra
traveliften men må ikke henligge i lystbådehavnen.

§5:

Langø stiller et Miljøhus til rådighed hvor alle materialer kan deponeres, dette skal sorteres i
de dertil opmærkede beholdere, er en beholder fyldt kontaktes miljøudvalget som så vil
sørge for tømning. Er en beholder fuld skal man lægge sit affald så det er til at samle op og
komme i den rette beholder når den er tømt.

§6

Både på land om vinteren. medlemmer der vælger at have deres både stående på land med
mast påmonteret, skal udover at have, et af sin forsikring godkendt stativ, også sørge for at
vinden ikke kan stå og hyle i hulkel og rig. Klager der måtte komme pga. dette vil blive
videresendt til respektive bådejer, som straks skal sørge for at larmen bliver standset.

§7:

Autocampere og både der har behov for at tømme toilettanke kan gøre dette bag klubhuset
hvor der er en udslagsvask til formålet

§8:

Da det kan have store økonomiske konsekvenser for bådelaug og bestyrelse hvis
miljøreglerne ikke bliver overholdt. Derfor vil bestyrelsen gå videre til den aktive forurener
som vil blive økonomisk ansvarliggjort.

§9

Det henstilles i øvrigt til medlemmer, gæstesejlere og brugere af havnen at respektere
diverse tavler og skilte som befinder sig på lystbådehavnens område.

