Retningslinjer/ordensregler ved bruk av Prestøya
All bruk av klubbens bygninger og anlegg, strømanlegg, fortøyninger, slipp og
annet utstyr foregår på brukerens eget ansvar.
Prestøykomiteen er delegert ansvar og myndighet for driften av Prestøya. Ved
besøk på Prestøya, forventes det at det vises respekt for klubbens anlegg, og at lover
og retningslinjer følges.
Åpenbar beruselse eller oppførsel til sjenanse for andre resulterer i bortvisning
fra øya og innrapportering til styret.
Hold området ryddig. Tomflasker, matrester og søppel skal og må fjernes umiddelbart.
Det er ikke renovasjon på KMK’s område, og hver enkelt må bringe sitt avfall til
offentlig mottak på land. Det skal ikke kastes søppel i doene.
Røyking er ikke tillatt i klubbens lokaler. Dette gjelder også el-sigaretter. Ved
røyking for øvrig, skal sneipene ikke kastes i sjøen eller på bakken, men i utplasserte
askebeger/bøtter. Disse skal tømmes av brukeren før øya forlates.
Grillene kan fritt benyttes. Husk å forlate utstyret slik du selv ønsker å finne det.
Grillene skal ikke benyttes til søppelbrenning. (Engangsgriller skal kun benyttes på
de faste grillene. Brukte engangsgriller betraktes som søppel og skal fjernes av
brukeren.)
Det er båndtvang på Prestøya. Dyr har ikke adgang i bygningene.
Båter større enn 33 fot og opp til 40 fot skal kun fortøye i området fra
kompassbordet ved knekken i brygga og vestover mot byen.
Ved tilkobling til strømanlegget er det kun anledning til å bruke utstyr godkjent av
KMK - strømledning med påmontert strømmåler. For måler og strømnøkkel
betales kr. 2.100. Ved utmelding må strømmåler og nøkkel leveres inn. Ved
innlevering av intakt måler, ledning og nøkkel tilbakebetales Kr. 1000. Vi har tre
leiemålere som kan lånes mot døgnleie. Styret fastsetter avgiften.
Slipp skal kun benyttes under ledelse av slippkomitè eller personer styret har delegert
ansvaret til. All bruk er på eget ansvar og på båtens forsikring.
Styrerommet på hytta disponeres av Prestøykomiteen og styret, og vil normalt være
avlåst.
Egen ved tas med ved bruk av ovn i bua eller bålpanne. Det er ønskelig at ettersyn om
vinteren loggføres i hyttebok. Evt. avvik som oppdages rapporteres til leder i
Prestøykomiteen.
Forlat eiendommen i den stand du selv ønsker å finne den. Oppdager du
forhold du ikke liker, så meld fra til Prestøykomiteen eller til styret.
Joller og annet privat utstyr skal ikke oppbevares på Prestøya uten avtale med KMKs
styre.
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