VAKT FJÆRHOLMEN 2018
Ordning:
Styret har besluttet, at de som skal gå vakt er de som har eiendeler på området (kjølbåter og
foresatte – joller/seilbrett).
Vaktene går fra kl. 20.00 til kl. 24.00, bortsett fra tirsdag og onsdag fra kl. 18.00 til kl. 23.00.
De som har vakt tirsdag og onsdag, starter vakten med å betjene kiosken (bortsett fra juli
måned). Ta gjerne med 3 liter vaffelrører, eller lag fra vaffelmix, som finnes på kjøkkenet.
Kiosken vil bli låst opp. Vaktnøkkel går til kjøkkenet. Instruks for kioskvakt ligger i kiosken.
Noen har fått flere vakter, sjekk derfor vaktlisten nøye om ditt eller barnets navn står
oppført flere ganger!!
Ordningen er innført som et virkemiddel mot hærverk, tyveri og brann på foreningens område.
Forsikringsselskapene gir rabatter når området har organisert vakthold.
En viktig funksjon i vaktordningen er kiosk, innkreving av havneavgift fra gjestebåter,
rydding og tømming av søppel og avlåsing av bygningene. Vanning av blomster og plenklipp
ved behov. (Gressklipper finnes i boden ved Steinstua.)
Vaktinstruks, vaktprotokoll og vaktlister ligger på regattakontoret, som er vaktenes faste
tilholdssted. Husk å signer i protokollen for fremmøtet. Det forutsettes at regatta kontoret forlates
ryddig og ordentlig. Telefonen kan benyttes for å gi beskjed til neste dags vakt, eller send SMS.
Ytre regattakontor benyttes som vaktrom. Nøkkel til anlegget henger i nøkkelskap ved vasken.
Dersom den oppsatte dato ikke passer, må du selv sørge for å få den byttet med en annen på
listen. OBS!! Manglende frammøte vil medføre gebyr på kr 850,-. Krav vil bli tilsendt.
Ønsker du stedfortreder mot en godtgjørelse på kr. 600,-, kan du kontakte Åge Finchenhagen
tlf. 924 26 310 eller Martin Janssen 908 07 898 Martin Bjørndahl 413 46 866
Gjestebåter henvises til å ligge langs med nordre brygge (kan også ligge langs søndre brygge) og i
ledige båser. Havneavgift er : kr 270,- pr. døgn og kr 1.100,- pr. uke for tom båt.
(bruk betalingsterminalen, alle har kort !! eller Vips TS Havneavgift 516387)
Garderobe åpnes kl. 20.00 og stenges kl. 23.00. Det er montert kodelås på klubbhuset.
Koden oppgis til oppgis til gjestbåtene slik at de kan benytte garderoben ved behov.
Har du spørsmål angående vakten, kontakt gjerne driftsleder på tlf. 333 84210 / 91331987
Fullstendig vaktliste ligger på regattakontoret og våre hjemmesider under styret- bygg og land,
www.tonsbergseilforening.no
HA EN GOD OG HYGGELIG VAKT, og takk for innsatsen!
Vennlig hilsen
Giert Spæren
Driftsleder, 24.04.2018

