
 Fælles bådlauget 
 

Vores fællesbåd ”M/S Torpedoen” er ankommet og Karsten Bonde tilbyder sejl instruktion tirsdag d. 24. maj kl. 18 og 

19 (3 mand/kvinde pr. hold) og igen onsdag d. 1. juni kl. 17, 18 og 19. tilmeld venligst direkte på 

karstenbonde@outlook.dk 

Vi har nedsat en konstitueret bestyrelse, men har ikke fået alle detaljer på plads, så i mellemtiden foreslår vi 

følgende fremgangsmåde. 

Båden kan lejes af alle fastboende ejere, eller godkendte langtidslejere. Der findes 2 slags brugsmedlemskaber. 

1. Medlemskab, koster 1.000 DKK årligt og hver time koster så 150 DKK per time og man forpligter sig til 

benzinordning og ekstra rengøring 

2. Ren timepris, koster 250 DKK per time 

Priserne er inkl. Benzin – og bliver evt. justeret når vi har overblik over det reelle omkostningsniveau og mængden af 

bookinger.  

Vi har PT ikke færdiggjort betalingssystem/ordning, så der vil komme en afregning senere.  

Man opretter sig som bruger på nedenstående link, og kan starte med at booke båden.  

 https://ms-torpedoen.planway.com/customerarea/login 

Båden kan lejes 2 - 4 timer (½-timers intervaller). Hvis ønske om længere leje kontaktes administrator 

hans.otto.engkilde@gmail.com 

Afbestilling skal foretages Senest 12 timer før start af booking. Afbestilling foretages ved login under ”Mine tider” 

For at alle skal have en mulighed for at booke, tester vi med at hver ejer kun har én fremtidig bookning. Hvis der er 

et særligt behov for at foretage mere end én fremtidig bookning bedes, i ”tilføj kommentar” når bookning 

bekræftes.  – specielle ønsker om fremtidig dato kan også sendes til administrator.  

Administrator Godkender booking (bosiddende i Torpedohallen & har læst reglement inkl. forsikring/selvrisiko) 

Vigtig information, der er en selvrisiko på ca. 5.000  

Båden skal afleveres i rengjort stand og genopfyldt. Vi henstiller i første omgang om ikke at bruge båden til at fiske i. 

For nuværende findes nøgle og ekstra benzin dunke i kemi skabet i det store skralderum. Koden til skabet er 4444. 

Svømmeveste ligger i båden eller ovenpå kemiskab.  

Vi forsøger af lave en manual til båden snarest – den enten tilsendes per mail til dem der har booket, evt. lægges der 

også papirudgave i båden. Manual vil i fremtiden kunne tilgås på hjemmeside. 

For Interesse i medlemskab og ønske om direkte mailinformation fra fælles bådlauget, bedes i venligst sende e-mail 

til hans.otto.engkilde@gmail.com eller tom@dornov.dk  

Vi vil sætte pris på tilbagemeldinger fra brugere af båden, om der er observationer eller forslag til forbedringer.  

Med venlig hilsen 

Den konstituerende bestyrelse af fælles bådlauget. 
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