
Administrationsgrundlag om anvisning af pladser til både på autotrailer 

Dette administrationsgrundlag er underordnet havnereglementet. 

 

1) Afgrænsning af arealer 

Et mindre antal både på autotrailer (trailerbåde) kan opstilles på parkeringspladsen ved 

kranområdet, servicearealet og/eller den sydlige del af vinterpladsen efter nærmere 

anvisning fra Havnemyndigheden. 

Derudover kan der ikke opstilles trailerbåde på havnens arealer. 

 

2) Typer af trailerbåde, som kan anvises plads på land 

En båd på trailer skal opfylde begge følgende betingelse for at kunne få plads på 

landarealerne: 

 Båden skal være en klassebåd, dvs. en sejlbåd af en type, hvor der arrangeres 

kapsejladser specifikt for den pågældende klasse. 

 Den faktiske anvendelse af båden skal primært være kapsejlads. 

Alle øvrige bådtyper kan ikke anvises plads på landarealerne. 

 

3) Anvisning af pladser til trailerbåde 

Aarhus Sejlklub har ret til opstilling af maksimalt 6 trailerbåde på landarealerne. Sejlklubben 

Bugten har ret til opstilling af 1 trailerbåd på landarealerne. Klubberne udarbejder et 

regelsæt for administration af pladserne. 

Hvis Aarhus Sejlklub eller Sejlklubben Bugten i en sæson har behov for flere pladser, kan 

Havnemyndigheden efter forudgående ansøgning tildele yderligere pladser for én sæson ad 

gangen. 

Andre foreninger har ikke ret til at anvise pladser til trailerbåde, medmindre der foreligger 

en aftale med Havnemyndigheden. 

 

4) Generelle bestemmelser 

Pladsen tildeles personligt og indehaveren kan ikke overdrage eller udleje pladsen til andre. 

Trailerbåde skal være sødygtige og aktive for at opretholde en plads. 

Mærkningsreglerne skal overholdes.  



 

5) Betaling 

Henholdsvis Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten udarbejder hvert år pr. 1. maj en liste 

over, hvor mange trailerbåde, som skal betale i henhold til takstbladet. 

 

6) Ikrafttrædelse 

Administrationsgrundlaget for trailerbåde træder i kraft 15. juli 2017. 

Hvis der pr. 1. juli 2017 befinder sig trailerbåde på landarealerne, som falder uden for 

definitionen i nr. 2, og hvor der er indgået en gyldig aftale med en af havnens foreninger, 

gælder følgende 

 Den pågældende båd kan opretholde pladsen på arealet, dog skal bestemmelsen i nr. 

4 overholdes. 

 Hvis båden overdrages helt eller delvist til andre, bortfalder aftalen. 

 

7) Opsigelse /ændring af aftalen 

Administrationsgrundlaget kan gensidigt opsiges med 6 måneders varsel med virkning fra 1. 

januar eller 1. juli. 

Administrationsgrundlaget kan i øvrigt ændres, når parterne er enige om det. 

 

8) Samarbejde 

Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten udpeger hver en kontaktperson vedr. trailerbåde. 

Kontaktpersonen skal være bemyndiget af klubberne til at håndhæve ovenstående aftale. 

 


