
 

 

 

        
Aftale om brug af portalkran i trafikhavnen 
 
 
Oversigt over brugere og både 
 

Kranfører Bådnavne Plads i havnen Kontakt info 
Carlo Gabelgård Eltronic Bro 17 plads 54 28193006 
Karl Danielsen Senorita Bro 17 plads 25 20136880 
Ole Kragballe Helena Bro 17 plads 42 23848600 
Torben Søgaard Freja Bro 1 plads 50 30377092 
Michael Hornstrup Melges 32 Bro 15 plads 18 20833253 
Hans Erik Pedersen Bananen (Sejlklubben) Bro 17 plads 40 23469119 
Niels Dolberg Melges 24 Ingen bådplads 23318625 

 
Aftale betingelser 
 
Holstebro-Struer Havn 
(udlejer) 
Kulgade 6 
7600 Struer  
 
og 
 
Struer Sejlklub 
(brugeren) 
v/ Søren Anthonsen 
Gørtlervej 3c 
7600 Struer  
 
er der dags dato indgået følgende aftale om Struer Sejlklubs brug af den Holstebro-Struer 
Havn tilhørende portalkran (2 tons kran). Der monteres en udvendig boks, hvor den ”lille 
fjernbetjening” placeres. Sejklubben får en nøgle til boksen.  
 
Der betales 1.000 kr. pr båd for hjemmehørende båd, hvor ejer som minimum har én bådplads 
i havnen. 
Sejlklubben uddanner op til 7 personer til at betjene kranen. 
Både til sejlads i Struer sejlklubs regi, både til træning og stævner, kan frit sættes i vandet af 
de uddannede personale. Ikke hjemmehørende både der kommer til træning koster 1.000 kr. 
 
Bruger bekræfter samtidigt hermed at have gennemlæst og er fuldt fortrolig med 
Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisning for krankørsel samt an hugning. 
 
Bruger bekræfter ligeledes at modtaget fuldt dækkende instruktion i betjening samt 
anvendelse af mastekranen. 
 
Kranen: 



 

 

 

I fronten af hovedudlæggerarmen er der monteret en mastekran med elkædetalje på WWL 
2.500 kg. 
Bruger har ansvaret for, at alle dele monteres, bruges og vedligeholdes efter fabrikantens 
forskrifter.  
Kranen er konstrueret til at optage halv last, 10 T, i den ene side. Der må under ingen 
omstændigheder slæbes eller trækkes med kranen, da dette kan være til fare og ulempe. 
Efter anhugning skal bruger kontrollere, at kroge, sjækler mv. er forsvarlig låst. At alt 
løftemateriellet er i forsvarlig stand og godkendt til løftet. 
Bruger kontroller før brug, ved visuel kontrol, det der kan ses fra jorden, ophæng for korrekt 
montage, tæringer og rust. Efterse også, at der ikke forefindes deformationer, revner og 
fastspændinger. 
 
Brugeren bærer forsikringsmæssigt det fulde ansvar overfor tredjemand med hensyn til 
skader forvoldt i brugsperioden som måtte kunne henføres til det lejede. Undladelse af at 
tegne forsikring medfører ansvarsfrihed respektive regresret for udlejer i forhold til lejeren. 
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter 
og/eller ydelser, hæfter udlejer i det omfang, ansvaret kan pålægges dem. Udlejer påtager sig 
dog intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er 
tillige ansvarlig for forsikringsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede og forpligtet til 
at give de fornødne anmeldelser til arbejdstilsynet og andre myndigheder. 
 
Enhver beskadigelse af det lejede, uanset årsag, samt tyveri i brugsperioden skal erstattes af 
brugeren. Brugeren skal selv sørge for at tegne ansvarsforsikring, kasko og maskinkasko der 
dækker det brugte materiel. Vi forholder os retten til at se policen samt evt. at forkaste den 
ved manglende dækning. 
 
Mastekranen på max 2,5 tons må kun bruges i sejlklubbens regi. Brugen af kranen sker for 
egen risiko, herunder har brugeren, udover ovennævnte, det fulde ansvar for: 
 

• Skader på selve kranen 

• Skader forvoldt på havnens øvrige ting eller bygninger 

• Skader forvoldt på tredjemands ting eller bygninger 

• Skader forvoldt på personer. 

• Skader forvoldt på brugerens egne genstande. 

Aftalen kan af begge parter opsiges uden varsel. 
 
Samtidigt hermed bekræfter udlejer at have overdraget den mastekran der er placeret i 
lystbådehavnen til Struer Sejlklub. Overdragelsen sker vederlagsfrit uden nogen form for 
ansvar for overdrageren, (Holstebro-Struer Havn). Sejlklubben vedligeholder og laver 
forbedringer/udskiftninger for egen regning. 
 
Struer d.     /       2016       Struer d.        /       2016 
 
 
____________________      ____________________ 
Holstebro Struer Havn                                                      Struer Sejlklub 

 


