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Ændring af ordningen om køb af gæstenummerplader
Kommunerne langs Gudenåen har besluttet at ændre ordningen for køb af gæstenummerplader til
motordrevne fartøjer for at gøre ordningen mere fleksibel og tidssvarende.
Mange gæstesejlende finder det problematisk at skulle købe gæstenummerpladen hos en forhandler,
da åbningstiderne ikke nødvendigvis passer med gæstens ønske til sejladstidspunkt, og
erhvervelsen ofte er forbundet med ekstra transport.
I 2012 skal gæstenumre derfor købes på internettet på hjemmesiden www.baad.gudsam.dk. Her
skal den gæstesejlende udfylde en formular og betale 30 kr. for at få tildelt et nummer. Betalingen
kan ske med dankort eller med en række internationale kreditkort. Nummerpladen skal printes i to
eksemplarer og isættes i chartek, eller andet gennemsigtigt vandfast omslag, og placeres på
fartøjet. Det vil fremgå af nummerpladen, hvor længe gæstenumret er gyldigt (14. dage).
Den gamle ordning med udlevering af plastic nummerplader udgår, og alle eksisterende
nummerplader vil blive indsamlet i løbet af 2012. I vil modtage brev med oplysning om dato for
afhentelse af plasticpladerne.
Gudenåkomiteen håber fortsat, at I har lyst til at hjælpe de af vores gæstesejlende, som ikke
hjemmefra selv har købt et gæstenummer. Det kræver dog, at I har mulighed for at give kunderne
internetadgang, og at der er mulighed for at udskrive.
Gebyret på 30 kr. går fremover til Gudenåkomiteen, og indtægten skal bruges til at udvikle og
vedligeholde betalingssystemet. I har naturligvis også have mulighed for at opkræve et servicegebyr
for at dække jeres udgifter til print, chartek og lignende.
Det er vigtigt, at der fortsat er steder, hvor gæster kan få hjælp til at købe gæstenummer, da ikke
alle vil have været opmærksom på at købe numret hjemmefra, ligesom nogle gæster heller ikke vil
have adgang til internet.
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I må meget gerne meddele om, I forsat ønsker at hjælpe med at udlevere gæstenummerplader til email mbso@favrskov.dk – senest den 1. april 2012. Alle steder som ønsker at yde denne service vil
blive nævnt på Gudenåkomiteens og kommunens hjemmesider.
Hvis I ønsker at afslutte samarbejdet, skal vi hermed takke for den store indsats, I har gjort for at
gæster til området har haft mulighed for at sejle på Gudenåen.
Hvis I har spørgsmål til ændringerne til gæstenummerordningen er I velkomne til at kontakte
undertegnede på tlf. 89 65 52 14 eller e-mail mbso@favrskov.dk.
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