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Vinteroplæg Iggiaa 
Godthåb bådeforening har adgang til to områder i tilknytning til selve lystbådehavnen som om vinteren kan 
bruges til oplæg af medlemmers båd. Dette er og skal være til gavn for medlemmerne. Dog skal der være 
retningslinjer som skal følges når man tildeles en plads. Der er store udfordringer med parkeringspladser og 
det er derfor foreningens hensigt at løbende udskifte alle bådstativer med stålstativer.  Disse stativer er 
lette, fylder ikke meget og kan samles i sommerperioden. Derved kan vi anvende arealerne til 
parkeringsplads fremover. Derfor er en del af nedenstående allerede gældende og en del der gøres 
gældende.  

 

- Kun aktive medlemmer af Godthåb Bådeforening kan komme i betragtning til en vinteroplagsplads i 
området. (Se i vedtægterne, hvem der betragtes som aktive medlemmer) 
 

- Foreningen udsender faktura for pladsen hvert efterår. 
 

- Der ansøges om plads til vinteroplæg på området gennem foreningens kontor. Plads anvises af 
Havnemester. Der kan være venteliste til en vinteroplagsplads. 
 

- Perioden for Vinteroplag er fra oktober til Maj, og medlemmet med tildelt vinteroplægsplads kan 
som udgangspunkt disponere over pladsen i denne periode, medmindre Havnemesteren siger 
noget andet.  
 

- Vinteroplagsplads kan ikke overdrages eller videresælges. 
 

- Det er medlemmets opgave at tilse området omkring båden holdes ryddeligt  
 

- Området omkring medlemmets lejede plads skal være rengjort senest 1. juni, herefter vil området 
blive opryddet for medlemmets regning. 
 

- Ved oprydning forstås, at alle genstande som kan være til gene for biltrafik, når stativet er fjernet, 
skal være bortskaffet. 
 

- Misligholdelse, herunder manglende oprydning eller at man ikke følger Havnemesterens 
anvisninger, kan efter to advarsler medføre at vinteroplægspladsen mistes. 
 

- Plads og Båd skal være tydeligt mærket med pladsnummer samt navn og telefon nummer. 
 

- Såfremt medlemmet har behov for at lægge båden op under sæsonen, eller medlemmet har behov 
for længere tid til klargøring etc. så vil Havnemester anvise midlertidig plads alt efter 
omstændighederne.  
 

- Omkostninger til transport/vognmand er foreningen uvedkommende. 
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Figur 1. De røde områder markerer hvor der om 
sommeren skal være parkering og som derfor 
skal være friholdt bådoplæg i sommer 
perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. De røde områder markerer hvor der om 
sommeren skal være parkering og som derfor 
skal være friholdt bådoplæg i sommer 
perioden. 
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