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Ofte stillede spørgsmål: 

 Hvordan skriver jeg mig op på ventelisten til en bådplads? Svar: Der er 2 ventelister. Én til aktive 
medlemmer og én til ikke medlemmer. Som aktivt medlem har du fortrinsret til en bådplads i 
forhold til ikke medlemmer. For ikke medlemmer koster det 500 kr. om året og dette skal 
genbekræftes hvert år ellers slettes man af ventelisten.

 Er ventelisten tilgængelig indenfor kontorets åbningstid? Svar: Nej. Ens nummer på ventelisten kan 
ikke oplyses fordi, at der i forbindelse med tildeling af bådplads tages hensyn til bådens størrelse. At 

man står som nr. 1 på ventelisten, er ikke ensbetydende med at man får den første ledige plads. 
Havnemesteren administrerer ventelisten.

 Hvor ofte får jeg besked om status på ventelisten til en bådplads? Svar: Du kan ikke få besked om 
status på ventelisten, men vil blive kontaktet, når du får tildelt en bådplads. Undlad venligst at rette 
henvendelse om din status på ventelisten, da tildelingen er afhængig af bådstørrelse. Alt du kan få 
oplyst er, at du står på ventelisten.

 Hvis jeg køber en båd, må jeg så overtage den tidligere ejers bådplads? Svar: Nej. Man skal melde 
sig ind i bådeforeningen og blive skrevet op på ventelisten, hvis der ikke er ledige pladser.

 Hvis jeg arver en båd, må jeg så overtage den tidligere ejers bådplads? Svar: Nej. Man skal melde sig 

ind i bådeforeningen og blive skrevet op på ventelisten, hvis der ikke er ledige pladser. Dog kan 
ægtefælle/samlever ved ægtefællens/samleverens død overtage medlemskabet og bådplads. Dette 
skal vurderes og godkendes af bestyrelsen i hvert tilfælde.

 Hvorfor koster det 10.000 kr. i indmeldelsesgebyr? Svar: Foreningen har aktiver/faciliteter for over 

8 mio. som medlemmerne igennem tiden har betalt for.

 Kan jeg få indmeldelsesgebyret og kontingent tilbage, hvis jeg melder mig ud af foreningen. Svar: 
Nej det kan man ikke.

 Kan jeg få min pladsleje refunderet, hvis jeg kun bruger min bådplads i noget af sæsonen. Svar: Nej 
det kan man ikke.

 Hvordan bliver jeg taget i betragtning til en ønskeflytning? Svar: Du skal skrives op på 
ønskeflytningslisten. Det koster 200 kr. Ønskeflytning vægter højere end ventelisten. Bliver der en 
ledig plads skal der altså først tages hensyn til de medlemmer der står på ønskeflytningslisten. Disse 
behandles efter medlemsanciennitet. Det vil sige, at medlemmer med længst medlemskab har 
højest prioritet til en ønskeflytning. Først efter fokus på ønskeflytninger, kan der tildeles 
medlemmer på ventelisten ledige pladser.

 Må jeg uden at orientere foreningen praktisere pladsbytte med et andet medlem? Svar: Nej. Bliv 
skrevet op på ønskeflytningslisten. Brud på dette kan ifølge vedtægten (8.3.2) resultere i bortvisning 

for resten af sæson.
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 Et medlem skal ikke bruge sin plads. Må jeg efter aftale med dette medlem benytte pladsen? Svar:

Dette kan kun ske ved havnemesterens foranstaltning. Under forsætning af at man er/bliver

medlem og betaler pladsleje. Det vil sige, at der skal være betalt indmeldelsesgebyr og kontingent.

Hvis medlemmet der har lånt sin plads ud, gerne vil benytte sin plads igen, må man igen fjerne sin

båd og fortsat stå på ventelisten.

 Hvis jeg allerede er aktivt medlem, men ønsker én eller flere både mere. Skal jeg så betale et nyt

indmeldelsesgebyr? Svar: Ja. Én båd ét medlemskab og du vil blive skrevet op på ventelisten, hvis

der ikke er ledige pladser. Anciennitet følger indmeldelsesdato for den på gældende båd.

 Hvis jeg driver en chartervirksomhed og køber flere charterbåde. Skal jeg så betale et nyt

indmeldelsesgebyr? Svar: Ja. Én båd ét medlemskab. Dette skal vurderes og godkendes af

bestyrelsen i hvert tilfælde.

 Må jeg opholde mig i foreningens blå hal (leje af hal) uden for personalets arbejdstid? Svar:

Foreløbigt nej og punktet skal snarest drøftes i bestyrelsen.

 Er der noget jeg ikke må lave på min båd i forbindelse med leje af hallen? I forbindelse med leje af

hallen må man ikke lave slibe-, male-, lakere-, svejse- og glasfiberarbejde samt kraftigt lugtende

arbejde.

 Rygning, alkohol samt misbrug af euforiserende stoffer er ikke tilladt i hallen.

 Leje af hallen koster 150 kr. pr. dag.

Ved spørgsmål til ovenstående punkter bedes man rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

E-mail: best@ghb.gl


