BÅTFORENINGEN PLUGGEN

Vaktinstruks
Medlemmer går vakt fra fredag til lørdag og lørdag til søndag. Vakten starter kl. 21.30 og avsluttes
kl. 04.00. Oppsatt vakt er medlemmenes eget ansvar og er man forhindret fra å gå vakt eller
ønsker å bytte vakt, er dette en privatsak som den enkelte må ordne selv. Vaktlista følges også
etter bytte av båtplass. Nedre aldersgrense for å sitte vakt er 18 år!
Det skal alltid være to på vakt! Uteblivelse fra vakt medfører gebyr. Se Gebyrer og tidsfrister.

Føring av vaktjournal
For hver vakt må minimum følgende informasjon skrives i vaktjournalen:
• Dato for oppsatt vakt, og klokkeslett for frammøte og avslutning
• Navn og båtplass-nummer på dem som møter fram til vakten
• Bytte av vakt skal tydelig fremkomme i vaktjournalen
• Vakt som møter opp uten partner skal anføre dette og om de har ringt etter partneren
• Manglende føring av vaktjournal blir registrert som uteblivelse fra vakt

Når du er på vakt
Du må alltid ha med nøkkel slik at du kan låse klubbhuset etter endt vakt. Du må også kunne
låse opp søppelkasser og konteiner for å rydde søppel. Ta med en lommelykt og gjerne litt kaffe.
Det er traktekanne og filterposer i klubbhuset.
Hvis den andre vakten ikke møter opp, skal du ringe etter vedkommende. Telefonnummer står
på vaktlista. Dette skal anføres i vaktjournalen! Hvis du likevel blir sittende aleine, skal du holde
deg i klubbhuset. Ingen skal være aleine på vakt om natta, men bør vente til kl. 23. Noter i
vaktjournalen at du har ringt og når du går.
Det er to vester med påskriften VAKT i klubbhuset og som vaktene bør ha på seg. Vaktene må
også ha med seg egen lommelykt. Bryggene skal aldri inspiseres av en enkelt vakt, men alltid to
og to. Vaktene må ikke utsette seg for fare, men ringe politiet hvis de opplever truende
situasjoner. Politiet kan som vanlig treffes på telefon 02800. Gjelder det nød, ring 112. Det er også
mulig å ringe havnesjef og leder.

Arbeidsoppgaver for vaktene
Vaktene vasker gulvet i klubbhuset og toalettet. Det er engangshansker og vaskemidler i
klubbhuset. Pluggen-båten skal lenses og søppelkassene i klubbhuset og søppelkassene
utendørs ved siden av containeren tømmes. Søppelet hives i søppel-containeren og det settes inn
nye søppelsekker/poser. Nøkkelen til container og søppelkasser er den samme som til
klubbhuset.
Båter som gjester båthavna om natta, skal betale kr 200,- som betales med Vips til 21962
Båtforeningen Pluggen. Det er ikke anledning for gjester å benytte toalettet.

Organisering av vaktliste
Alle vaktene settes fortløpende opp etter båtplassnummer i stigende rekkefølge som tidligere år.
Årets sesong starter der fjorårets sesong sluttet.

For nye medlemmer
Nøkkel til båtforeningens klubbhus fås av havnesjef og legges i postkassa etter endt medlemskap.

God vakt!

Styret, 1. januar 2021
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