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Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst 
godkendt på generalforsamlingen den 5. marts 2010. 

 
Regulativ til vedtægterne  

 
Omfatter ordensregler for: 
1. Skriftlige påkrav 
2. Nøgler 
3. Klubhuset 
4. Sejsgrunden 
5. Himmelbjerggrunden 
6. Kirsebærgrunden 
7. Værkstedet 
8. Broerne tilhørende ”Silkeborgsøernes Brosamarbejde” 
 

 
Regulativ for kommunens bådepladser og oplægningspladser 
Der henvises til Silkeborg kommunes regulativ af 23. februar 1976. 

 
Regulativ for Gudenåen fra Mossø til Silkeborg 

Der henvises til Århus amtskommunes regulativ vedr.  
Amtsvandløb nr. 61. 

 
Almenhedens færdsel og ophold i skove 

Der henvises til Landbrugsministeriets bekendtgørelse af  
19. april 1972 om  

 
Ovenstående 3 henvisninger kan læses i klubhuset. 
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Ordensregler 
 
Skriftlige påkrav. 
1. Skriftlig påkrav i forbindelse med kontingentopkrævning tillægges et 

gebyr, som fastsættes af bestyrelsen, pt. kr. 100,-  
 
 

 

Nøgler. 
1. Alle medlemmer får ved indmeldelsen et nøglekort, der passer til klub-

bens lokaliteter. 
2. Alle medlemmer kan købe nye nøglekort på marinekontoret 

Nøglekort/-ene skal afleveres til klubben, når medlemmet forlader 
klubben, eller hvis bestyrelsen forlanger det. 
 

 
Klubhuset. 
1. Klubhusets restaurant skal i videst muligt omfang være forpagtet ud 

eller have ansat bestyrer. 
2. Klubhuset og restaurant er til rådighed for klubbens møder og kluban-

liggender.  
3. Alle der færdes i klubhuset er forpligtiget til at vise hensynsfuld opfør-

sel.  
4. Baderummene og toilettet i enden af klubhuset skal altid forlades ryd-

deligt og aflåst, og vil være lukket i vinterhalvåret. 
5. Toilettet ved indgang til klubhuset vil være åbent hele året for klubbens 

medlemmer  
6. Restaurantens østlige lokale, fra og med foldedøren vil udenfor åb-

ningstiden være aflåst. Det vestlige lokale fra og med foldedøren vil 
der for klubbens medlemmer være adgang til med nøglekort.  
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Sejsgrunden. 
1. Henlægning af ubenyttede både ved broen må ikke forekomme. 
2. Både over 35 fod må ikke anløbe broen. 
3. Parkering skal ske på de angivne pladser. 
4. Bådtrailere må ikke parkeres på grunden 
5. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag 

og mandag. 
6. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage. 
7. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste 

mand forlader bålpladsen. 
8. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opfør-

sel.  Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig 
taleniveau. 

9. Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige 
døre mv. er aflåste. 

10. Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks 
fjernes. 

11. Der er 6 slæbejollepladser på grunden. Der må være en jolle på op til 
3,40 meter og 5 på op til 2,50 meter. Ønskes slæbejolleplads, kontak-
tes bestyrelsen. 

12. Slæbejollerne skal være anbragt på de dertil indrettede stativer, være 
forsynet med ejers navn, samt være rengjorte og fjernes, når de ikke 
længere bruges.  

13. Slæbejoller der ikke er forsynet med ejers navn, holdt rengjorte eller 
ikke har været brugt inden for det sidste år vil blive fjernet og destrue-
ret. 

14. Klublokalet er til rådighed for klubbens medlemmer, samt kurser og 
møder om klubanliggender, men må ikke bruges til familiefester, for-
enings - og firmaudflugter.  

15. Huset kan ikke udlånes eller lejes. 
16. Medlemmerne skal behandle lokalerne, møbler og andet inventar om-

hyggeligt. 
17. Alle der færdes i huset er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel. 
18. Baderum og køkken skal forlades ryddeligt og rengjort. 
19. Medlemmers private ting skal fjernes fra huset, når medlemmet ikke er 

i huset, dog kan enkelte letfordærvelige madvarer opbevares i køle-
skabet, medens medlemmet er gæst på grunden. 

20. Huset og grunden må ikke benyttes, så det får karakter af sommerhus-
lignende brug. Det er bestyrelsen, der alene i hvert enkelt tilfælde defi-
nerer, hvad sommerhuslignende brug er.   

21. Rygning er ikke tilladt i klubhuset på Sejsgrunden. 
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Himmelbjerggrunden. 
1. Henlægning af ubenyttede både ved broerne må ikke forekomme. 
2. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag 

og mandag. 
3. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage. 
4. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste 

mand forlader bålpladsen. 
5. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opfør-

sel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig 
taleniveau. 

6. Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige 
døre mv. er aflåste. 

7. Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal 
straks fjernes. 

 
 
Kirsebærgrunden. 
1.  Henlægning af ubenyttede både ved broerne må ikke forekomme. 
2. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag 

og mandag. 
3. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage. 
4. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste 

mand forlader bålpladsen. 
5. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opfør-

sel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig ta-
leniveau. 

6. Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige 
døre mv. er aflåste. 

7. Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks 
fjernes. 
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Værkstedet. 
1. Værkstedet og værktøj m.m. må kun benyttes af medlemmer. 
2. Benyttelse af værktøj mv. uden for Indelukket må kun finde sted efter 

aftale med klubbens udvalgsformand. 
3. Udlånt værktøj mv. skal samme dag afleveres efter udvalgsforman-

dens anvisninger. 
4. Værktøj mv. skal afleveres i samme stand, som det modtages. 

 
 

Silkeborg søernes brosamarbejde. 
1. Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås. 
2. Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning. 
3. Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert 

medlem har pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne. 
4. Fiskeri fra broerne er ikke tilladt. 
5. Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves. 
6. Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt. 
7. Opsatte affaldsstativer MÅ anvendes, men er du for hjemadgående så 

medtag affald for at spare på renovationsordningen, der koster mange 
penge. 

8. Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på land-
områder. 

9. Der må IKKE afbrændes bål ved broerne, kun på GODKENDTE 
bålsteder. 

10. Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør 
sig gældende), camping og lignende, er ikke tilladt. 

11. Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald 
herfra. 

12. Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel. 
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