
Overenskomst mellem Gribskov Kommune og Bådelauget Holløselund Strand.

Hermed indgås overenskomst mellem Gribskov Kommune og Bådelauget Holløselund 
Strand om oplægning af fritidsbåde på stranden på kommunens grund matrikel nr. 3 e, 
Holløse By, Vejby. Følgende vilkår er gældende for overenskomsten:

§1

Gribskov Kommune giver tilladelse for indtil 25 navngivne medlemmer af bådelaget til hver 
at have 1 fritidsbåd af en størrelse ikke over 15 fod eller 2 kajakker liggende på stranden 
på kommunens grund matrikel nr. 3 e, Holløse By, Vejby. Bådene skal placeres inden for 
det afmærkede område på vedhæftede kort. Bådelauget kan ikke begrænse mulighed for 
medlemskab til en bestemt gruppe.

§2

Kysten er under nedbrydning, og der er ikke planer om at kystsikre matrikel 3 e. 
Overenskomsten gælder, så længe arealet eksisterer eller til genforhandlingen i 2023. 
Bådelauget har ikke ret til at udføre anlægsarbejder på arealet uden forudgående 
samtykke fra kommunen og de nødvendige tilladelser og dispensationer.

§3

Bådelauget skal sørge for, at der på arealet er nedsat træpæle med numre, som svarer til 
medlemsbådenes numre. Bådene skal placeres, så de ikke er til gene for offentlighedens 
færdsel på stranden. Bådelauget sender hvert år inden 1. marts uopfordret en fortegnelse 
over de medlemmer, som er tildelt en bådplads, til kommunen og holder kommunen 
løbende orienteret om ændringer i medlemslisten. Bådelauget skal sørge for, at et udmeldt 
medlem straks fjerner sin båd fra arealet.

Medlemmers både kan ligge på arealet hele året. Kommunen har ret til uden ansvar og for 
ejers regning at fjerne alle andre fartøjer, som henligger i mere end et døgn 

§4

Bådelauget forpligter sig til at renholde arealet for alle slags affald, som kan henføres til 
bådelaugets aktivitet. Affaldet skal sorteres og afleveres på en miljømæssigt forsvarlig 
måde. På arealet må der ikke opbevares materialer og fiskeredskaber eller udføres større 
reparationer. Bådene skal se ordentlige og vedligeholdte ud.

§5

Bådelauget friholder Gribskov Kommune for ansvar og skade af alle slags, som måtte 
opstå som følge af brug af tilladelsen til opbevaring af både.

§6

Bådelauget skal hvert år 1. april forud betale kr. 400,- pr. medlem til Gribskov Kommune

Beløbet pristalsreguleres en gang årligt.



§7

Hvis den årlige afgift ikke betales rettidigt eller hvis overenskomstens bestemmelser efter 
kommunens skøn ikke overholdes af bådlaugets medlemmer, har kommunen ret til straks 
at ophæve overenskomsten. Bådelauget kan i den forbindelse ikke forlange tilbagebetaling 
af den forudbetalte afgift. Ved overenskomstens ophævelse skal bådene fjernes og arealet 
ryddes efter reglerne i §8.

§8

Overenskomsten er gældende fra 2013 og kan opsiges fra begge sider med 1 måneds 
varsel til hver d. 1. januar eller til en anden termin, som man kan opnå enighed om. Når 
overenskomsten ophører, skal bådelauget inden 3 uger efter ophørsdatoen fjerne alle 
både og andre genstande, der tilhører bådelaugets medlemmer. Hvis det ikke sker, kan 
kommunen uden ansvar for skader og bortkomst udføre arbejdet for bådelaugets regning.
Overenskomsten genforhandles i 2023.


