GLADSAXE KOMMUNE
Miljøafdelingen
1. maj 2019

Reglement for leje af bådpladser
Bagsværd Sø

Udlejning af bådpladser
Gladsaxe Kommunes bådpladser ved Bagsværd Sø udlejes efter ansøgning.
Anvisning af bådpladser sker på baggrund af ansøgers anciennitet på kommunens venteliste.
Bådejere med bopæl i Gladsaxe Kommune har fortrinsret på ventelisten.
Alle bådpladser er nummererede og ved leje af bådplads tildeles et fast bådpladsnummer. Leje
af en bådplads er personlig, og pladsen kan ikke fremlejes eller udlånes til andre.
Kommunen kan dog udleje maksimalt 24 bådpladser til de 3 lystfiskerforeninger: Sjællandske
Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg, Fiskeringen, Lystfiskeriforeningen.

Lejeperiode og pris
Lejemålet er gældende for et kalenderår og den årlige leje udgør 779 kr. inkl. moms, der betales
ved påkrav fra Gladsaxe Kommune.
Tilbagebetaling af beløbet foretages ikke, selvom bådepladsen ikke benyttes.

Vilkår for brug af bådpladserne
Lejere er forpligtede til at anvende den anviste bådplads, idet udlejningen er et generelt tilbud til
brugere af Bagsværd Sø. I det tilfælde den udlejede bådplads ikke anvendes, forbeholder Gladsaxe Kommune sig ret til at ophæve lejemålet og udleje bådpladsen til andre ansøgere.
Både ved bådpladserne skal have synligt identifikationsnummer og skal ligge forsvarligt fortøjet
ved den tildelte nummererede plads med mindst 1 meters afstand til bådebroen.
Bådene må ikke henlægges på land og reparationsarbejde, herunder maling m.v. af bådene, må
ikke finde sted på de kommunalt ejede arealer.
Anvisninger fra kommunens tilsynsførende om brug af bådpladserne skal følges.
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Bådskur
Ved leje af bådplads udleveres samtidig nøgle til bådskur ved Aldershvilepynten.
Materiale, greb mv. må ikke henlægges på bådebroerne eller pladsen, men skal anbringes i det
aflåste bådskur.
Gladsaxe Kommune påtager sig intet ansvar for bådejernes ejendele, der placeres i bådskuret
eller henlægges i området.
Alle ejendele skal fjernes fra bådskuret ved lejemålets ophør.

Øvrige vilkår
Lejers brug af bådpladserne er omfattet af Gladsaxe Kommunes ”Ordensreglement for Aldershvileparken” og ”Reglement for Bagsværd Sø med omgivelser”, der regulerer al færdsel på og ved
søen. Det betyder bl.a.;




at al færdsel på søen skal ske hensynsfuldt og med agtpågivenhed,
at der må ikke benyttes motorbåde eller både med påhængsmotor, og
at der i forbindelse med sportsarrangementer kan være forbud mod sejlads på søen.

Gladsaxe Kommune forbeholder sig ret til efter forudgående varsel at fjerne en båd for ejers regning, hvis vilkårene for leje af bådpladser ikke er overholdt.
Gladsaxe Kommune forbeholder sig ret til efter forudgående varsel at kunne pålægge lejerne af
bådpladserne at fjerne deres både i en kortere periode i forbindelse med enten renovering af
broerne eller af sikkerhedshensyn ved større rostævner uden økonomisk kompensation.
Både uden nummererede skilte, og både hvis ejerforhold i øvrigt er kommunen ubekendt, kan
fjernes uden særskilt varsel.
Adresseændringer bedes straks meddelt Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling.

Kontaktinformation for reservation af bådpladser:
Miljøafdelingen kan kontaktes for yderligere information om udlejning af bådpladser:
E-mail

miljo@gladsaxe.dk

Adresse

Gladsaxe Kommune
Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Telefon

39 57 59 29
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